Főleg Felsőoktatási Hírek
AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2022. 01. 22. ‒ 2022. 01. 28.

2022. 01. 28. Mérce
A főváros ellenzéki polgármesterei közös nyilatkozatot adtak ki, melyben támogatják az
oktatásban dolgozók sztrájkját. Az összesen 14 budapesti kerületi polgármester és Karácsony
Gergely főpolgármester által aláírt dokumentum szerint ,,a közoktatási intézményekben
dolgozók sztrájkhoz való joga nem korlátozható”, és kiállnak azok mellett, akiket jogsérelem
ér.
2022. 01. 28. 444
Az elsőfokú bírósági döntés ellenére az Emmi szerint nem lehet törvényes a hétfői pedagógussztrájk, mivel mint mondják, a fellebbezési határidő 5 nap (és a minisztérium nem nyilatkozott
arról, hogy lemond a róla, bár nem is nyújtott be fellebbezést).
2022. 01. 28.
A fiktív mongol diákokkal trükköző Egressy Béni Művészeti Szakgimnázium nevű csepeli
református iskolának Semjén Zsolt kezdeményezésére kis híján 178 millió forint támogatást
ítélt meg a kormány, annak ellenére, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy 2020-as
feljelentés nyomán költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt már egy ideje
nyomozott ellene. (A 14 fiktív mongol diákkal való csalás már 2021-ben történt.)
2022. 01. 28. Librarius
A véleménycikkben a középiskolai tanár szerző idézi fel a tanárellenes hozzászólásokat a
hírportálok kommentszekcióiból, és keresi a magyarázatot az ilyen vélemények kialakulására.
2022. 01. 27. Válasz online
A kormányfő a Magyar Zene Háza átadásán egyértelművé tette, hogy ígérete ellenére a
választások után újraindítja a Liget-projekt leállított részeit. A „beinduló markolók” fenyegetésében nem lehetett közös ünnep az átadás, és az alkotásról sem lehet csak mint kulturális
helyszínről beszélni. A részletes, szakszerű és a történeti hátteret is felvázoló ismertetés
szerzője szuperlatívuszokban nyilatkozik ugyan az épületről, de ilyen előzmények után a
konklúziója az, hogy „nincs jó helyen”; „egyszerre urbanisztikai tévedés és építészeti
remekmű”.
2022. 01. 27. Mérce
A Balassagyarmati Tankerületi Központ levélben toboroz végzős tanárszakosokat részmunkaidős vagy teljes állású munkavégzésre, noha a PDSZ szerint „nincs jogszabályi lehetősége a
hallgatók ilyen formában történő alkalmazásának”; a jogellenes toborzás is bizonyítja, hogy
„micsoda őrült kapkodás folyik” a rendszerszintű tanárhiány miatt.
2022. 01. 27. 444
Schilling Árpád a Facebookon reagált a hírre, hogy a Nemzeti Filmintézet 4,5 milliárdot ad
Rákay Philipnek a Petőfi-film gyártására. Szerinte ebből az összegből legalább 10 normál
költségvetésű film kijöhetne, és Rákay „soha életében nem forgatott filmet, sőt egyáltalán nem
hozott létre semmiféle művészeti produktumot”.
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2022. 01. 27. 444
A kormány továbbra is elvárná, hogy a pedagógusok tanítva sztrájkoljanak, sok helyen az
igazgatók is megpróbálják akadályozni a sztrájk szervezését, pl. azzal, hogy nem engedik a
Krétán át kiküldeni a sztrájkról szóló értesítést a szülőknek ‒ számolt be a lapnak Nagy Erzsébet
PDSZ-választmányi tag.
2022. 01. 27. HVG
A Szülői Hang kisokost készített a szülőknek, amiből a pedagógussztrájkkal kapcsolatban
leggyakrabban felmerülő kérdéseikre kaphatnak választ. Mint írják, „az egész felnőtt-társadalom közös szégyene”, hogy a pedagógusok kezdő alapbére a szakmunkás minimálbérnek
felel meg.
2022. 01. 27. HVG
Interjú Knausz Imre oktatáskutatóval, aki szerint a magyar iskola „ontja” a műveletlen
tömegeket, és újratermeli a műveletlenséget. A felső tagozaton tanterv-fetisizmus helyett a
műveltségi javak iránti érdeklődés felkeltésére lenne szükség, de ahhoz, hogy teljesen
felszabadítsuk a tantervet, nagyon jó pedagógusok kellenek. Csakhogy a politikai elitnek nem
érdeke a változtatás, hiszen „az ő életesélyeiket nem rontja le az oktatás. (...) Ki tudják menteni
a gyerekeiket a jobb egyházi iskolákba vagy a kiváló, de drága magániskolákba.” A többieknek
meg marad a jól ismert színjáték: „a tanárok úgy csinálnak, mintha megtanítanák, a diákok úgy
csinálnak (vagy már nem is csinálnak úgy), mintha megtanulnák”, amit a politika előír.
2022. 01. 27. 24hu
Hallgat Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, noha közvetlen munkatársáról,
Nagy Ádámról kiderült: Schadl György – ismeretlen megbízó kérésére – elintézte több egyetemi vizsgájának teljesítését a Pécsi Tudományegyetemen. Nagy 10 éve dolgozik Rogán
mellett, részt vesz a legbelsőbb politikai, gazdasági és kormányzati ügyeinek intézésében. Apja
és ő maga is nehezen megmagyarázható ingatlanvásárlások révén jutott értékes vagyonhoz.
2022. 01. 26. Mérce
Szolidaritását fejezte ki a pedagógusokkal a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége és a Szülői Hang. A makói
„vasalódeszkás” testnevelő tanár, Vezsenyi László is kiállt a sztrájk mellett egy videóüzenetben.
2022. 01. 26. 444
A Schadl-ügy nyomozati anyagában szerepel egy beszélgetés, amelyet Schadl Jeney Orsolya
volt igazságügyi államtitkárral, jelenlegi végrehajtóiroda-vezetővel folytatott egy olyan
vizsgázóról, akinek érdekében állítólag a Miniszterelnöki Kabinetiroda mozgósította Völner
államtitkárt és Schadlt. A lap megjegyzi: „Bár mind a ketten vizsgáztatók is, a rendőrségi leirat
szerint fel sem merült köztük, hogy szabálysértő vagy kockázatos lehet egy protekciós
vizsgázót segíteni.” A vizsgázó egyébként katasztrofálisan teljesített, az átengedője méltatlankodott is Schadlnak, hogy „blőd” kérdéseket kellett feltenniük, és a bizottság azon szörnyülködött, hogy mi lehet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ha ez a pártfogolt az ottani doktori
iskolán abszolutóriumot tudott szerezni. Jeney a lap kérdésére azt állította, nem emlékszik a
beszélgetésre.

3
2022. 01. 25. 24hu
A pedagógus-szakszervezetek szerint súlyosan jogsértő az Emmi mai közleménye arról, hogy
a hétfői sztrájk nem lesz törvényes, a gyerekeket be lehet vinni az iskolába. A sztrájk
törvényességről ugyanis csak a bíróság dönthet, az pedig felszólította a kormányt, hogy „36
órán belül terjesszen elő ellenkérelmet a még elégséges szolgáltatással kapcsolatos szakszervezeti ajánlatra”. A két szakszervezet felszólítja a minisztériumot, hogy „tartózkodjon a munkavállalók alkotmányos jogainak megsértésétől”.
2022. 01. 25. Népszava
A Guardian szerint a 67 millió fontért megépített budapesti Zene Háza „meglehetősen
átgondoltnak tűnik, nem nagyzol, jól beilleszkedik a fák közé”, de ez nem elég a kételyek
eloszlatására a Liget-terv nevű „felfújt vízió” bölcsessége felől. A bírálók szerint az egész
negyed azért kell, hogy a Várba költöző miniszterelnök elvitethesse a Nemzeti Galériát, és
„még inkább a császári idők fényében sütkérezhessen”. Ez azonban az ellenzék esetleges
győzelmével megrekedhet a terv szintjén.
2022. 01. 25. Átlátszó
A lap felfedezte, hogy a vadászati kiállítás szervezői vidéki helyszínekre 5,2 milliárd forintot
folyattak el, többek között így: a Semjén Zsolt vadászati bölcselmeit kiadó családi vállalkozás
közel 300 millió forintot kapott; egy Felcsút közeli cég egy album kiadására közel 100 milliót;
egy vásárosnaményi hoteltulajdonos házaspár összesen 403 milliót arra, hogy a férj trófeáit a
hotelben kiállítsák (ugyanők tavaly 495 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást is
kaptak a hoteljükre a Magyar Turisztikai Ügynökségtől); a Tiborcz Istvánhoz köthető
(közpénzmilliárdokból helyrehozott) bodajki Hochburg–Lamberg-kastély új tulajdonosa pedig
„interaktív vadászati tudásformálási tevékenység megalapozására” kapott 9 milliót [csupán].
2022. 01. 25. Átlátszó
A lap szerint összeférhetetlen az önkormányzati törvénnyel, hogy a fideszes Bús Balázs annak
ellenére tölti be egy éve a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöki tisztjét, hogy egyúttal
önkormányzati képviselő Óbudán. Bús néhány órával a cikk megjelenése után közölte: lemond
önkormányzati tisztségeiről.
2022. 01. 25. 444
Gattyán György, aki 2020-ban megvette a Kodolányi János Egyetemet fenntartó céget, most
szerződést kötött a Gránit Bankkal gyakornoki és álláshelyek biztosításáról, ösztöndíjak
kialakításáról és arról, hogy a bank szakemberi angol és magyar nyelvű előadásokat tartanak az
egyetem egyes képzésein. A Gránit Bankot nem egész egy hónapja vette meg Tiborcz István, a
miniszterelnök veje.
2022. 01. 25. 444
A lap Tóth Endrével, az ellenzék oktatási felelősével beszélgetett az ellenzék oktatási
programjáról, melyet a civilekből és szakértőkből álló ELEGY munkája segített. A Nahalka
István és Radó Péter vezetésével kidolgozott háttéranyagot a pártok újabb szakértők
bevonásával fejlesztették tovább. A programpontok: fizetés, tanári szabadság és társadalmi
megbecsültség, óraszám- és tananyagcsökkentés, önkormányzati iskolák, nyolcosztályos
gimnázium megszüntetése, oktatási minisztérium stb.
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2022. 01. 25. 24hu
A kormány álláspontja szerint a pedagógussztrájk alatt a sztrájkolóknak meg kellene tartaniuk
az órák egy részét. A mai sztrájktárgyaláson kiderült, hogy semmilyen elmozdulás nem várható
sem a bérek, sem a munkakörülmények kérdésében.
2022. 01. 25. HVG
A Vrije Universiteit Amsterdam visszavonja a támogatást egy kutatóintézettől, mert az 2018 és
2020 között évi 250-300 ezer eurós támogatást kapott egy kínai egyetemtől, és a munkatársai a
Hszincsiang-Ujgur tartományban tett utazásukról visszatérve azt állították, hogy az ujgurok
elleni diszkrimináció hazugság. „Nincs tiszta képünk arról, tudományos körökben milyen
gyakori jelenség ez. Ebben az esetben kijelenthetjük, hogy ez a kínai kommunista párt soft
power törekvésének nyílt megnyilvánulása volt. Ha ugyanis egy kutatóintézet pénzt kap
Kínától, akkor nemigen térhet el a kommunista párt vonalától” – mondta az ügyről egy leideni
professzor.
2022. 01. 24. Magyar Hang
Közös közleményben áll ki a közgyűjtemények polcairól tárgyakat el-elemelő Fekete Péter
államtitkár mellett Baán László, Cseke Péter (igazgató, Kecskeméti Katona József Nemzeti
Színház), Demeter Szilárd, Kiss B. Atilla (főigazgató, Budapesti Operettszínház), L. Simon
László, Oberfrank Pál, (igazgató, Veszprémi Petőfi Színház), Ókovács Szilveszter, Szabó
Ágnes (igazgató, Gózon Gyula Kamaraszínház), Szabó László (titkár, Magyar Teátrumi
Társaság) és Vidnyánszky Attila (főigazgató). Szerintük „képmutató hecckampány” folyik két
napja a kulturális államtitkár ellen.
2022. 01. 24. Népszava
Pécsett egy környezettudatos viselkedésre nevelő találkozó vendége volt Kővári János fideszes
képviselőjelölt, a közönséget pedig egyetemi hallgatók alkották, akik saját bevallásuk szerint
háromezer forintot kaptak a részvételért. A fórumot a Fiatal Családosok Klubja nevű civil
szervezet rendezte, amelynek vezetője – nemrég még fideszes önkormányzati képviselő – több
hasonló szervezetet is alapított és vezet. Ezek az ún. Gongók (állam által szervezett álcivil
szervezetek) bőven jutnak állami forrásokhoz, és a pénzt nagyrészt túlárazott szolgáltatásokra
(pl. 20 millió egy honlap fejlesztésére) költik. Jelenleg sok száz Gongo működik
Magyarországon, a kormány „igéit” hirdetve, a legnagyobbak közülük a CÖF, az Alapjogokért
Központ és a Migrációkutató Intézet.
2022. 01. 24 Mérce
A Szülői Hang Közösség is kiáll a pedagógussztrájk mellett, és többek között arra kérik a
családokat, hogy akinél a sztrájk miatt nincs tanítás, az lehetőség szerint ne küldje iskolába
gyermekét.
2022. 01. 24. Mfor
Alig négy nap alatt több mint 20 ezren írták alá a PDSZ és a PSZ sztrájktámogatási petícióját,
amit a támogatottság tesztelésére írtak ki. „Ha nem állunk a sztrájkolók mellé, azt írjuk alá,
hogy a jövőben az egyszeri állampolgárnak csak súlyos tízmilliókért lesz elérhető olyan oktatás,
amivel a gyermekünk lehetőséghez juthat!” – áll a közleményükben.
2022. 01. 24. Debreciner
„Kósa Lajos két cikluson át (1990–1998) egyetemi diplomásként szerepeltette magát az
Országgyűlés honlapján, emellett két középfokú nyelvismeretet is állított, miközben egyetlen
nyelvvizsgája sem volt. Ma sincs. Ahogy diplomája sem” – írja a lap, majd ezt az MSZP-s
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Bangóné esetével összehasonlítva hozzáteszi: a hazugságoknak Kósa esetében „semmiféle
politikai következményei nem voltak”, sőt „a lelepleződése után lett az Országgyűlés
számvevőszéki bizottságának, majd a honvédelmi és rendészeti bizottságának az elnöke, a
Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetője, Debrecen város polgármestere,
tárca nélküli miniszter” stb. stb. stb.
2022. 01. 24. Magyar Nemzet
Vidnyánszky Attila kijelentette a lapnak: megnyitották az SZFE új, kibővített, 21. századi
könyvtárát, és megalapítottak egy „interdiszciplináris igényű” egyetemi szaklapot „Uránia”(!)
címmel, melynek szerkesztőbizottságában és tanácsadó-testületében Balázs Géza, Sepsi Enikő,
José Gabriel López Antuñano és Alekszandr Csepurov professzorok, Sebastian-Vlad Popa
színházkritikus és Koltai Lajos ülnek. Éspedig azért, mert: „[n]agyon fontosnak tartom, hogy
szaktudományos, elméleti szinten is megmutassuk azt az óriási szellemi potenciált, amit a
hozzánk kapcsolódó tudósok, művészek, kutatók képviselnek”. A „meglehetősen zavaros
nemzetközi folyamatok” és a”“szétcsúszó” nyugat helyett Vidnyánszky és köre arra törekszik,
hogy létrehozza „a nemzeti, illetve nemzetiségi színházak szövetségét, egyelőre orosz és
lengyel partnerekkel összefogva. Csak Oroszországból már mintegy ötven színház csatlakozott
a kezdeményezéshez”. Az, hogy a kuratórium a saját tagját tette meg rektornak, szerinte
„kifejezetten jó, mivel így [a rektor] a kuratóriumban hatékonyan tudja képviselni az egyetem
érdekeit”.
2022. 01. 24. LIbrarius
Interjú Perintfalvi Rita teológussal, egyetemi tanárral (Graz), melyben többek közt elhangzik,
hogy az Orbán-kormány nyomtalanul megszüntette a magyarországi egyetemeken a genderkutatást, visszafelé forgatták az idő kerekét, így felmerül a kérdés: vajon a most felnövő
generációnak újra kell vívnia azokat a harcokat, amelyeket a korábbi nemzedék tagjai már
megvívtak?
2022. 01. 24. ATV
Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt Facebook-bejegyzésben többek közt azt ígéri: „Az új
kormány a gyerekek szükségleteit állítja majd az oktatás középpontjába. A készségekre, az
alkalmazkodóképességre, a tanulás és együttműködés képességére, a kritikai gondolkodásra
helyezzük majd a hangsúlyt. Különösen fontos lesz az idegen nyelvek, a pénzügyi ismeretek és
a digitális készségek fejlesztése.” Azt írja, hogy „ha nem tesszük vonzóbbá a pedagógusi pályát,
néhány éven belül nem lesz, aki tanítsa gyermekeinket”.
2022. 01. 23. 24hu
AZ MSZP kizárta Bangóné Borbély Ildikót, amiért hazudott az egyetemi végzettségéről. A párt
felszólítja Bangónét a parlamenti mandátuma visszaadására.
2022. 01. 23. Nap híre
Hibáztak, bocsánatot kérnek – írta közleményében a Kürt Alapítványi Gimnázium, hol az éppen
ellenőrzést végző kormányhivatali megbízottak észrevették, hogy idő előtt lett felbontva és
padsoronkénti kupacokra bontva az egyik feladatsor, ezért felfüggesztették a központi írásbeli
felvételit. A pótfelvételi január 27-én lesz.
2022. 01. 22. 444
Brenner Koloman képviselő (Jobbik) folytatólagosan elkövetett lopás miatt feljelentést tesz
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár ellen, aki az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár
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átadásán tartott nyitóbeszédében maga közölte tegnap, hogy a közgyűjtemények polcairól el
szokott vinni tárgyakat.
2022. 01. 22. HVG
Egy alapítványi iskola felvételi vizsgáján ellenőrök jelentek meg, és elnapolták a felvételi
megtartását, mert az egyik tanár a megengedettnél 10 perccel hamarabb nyitotta föl a kérdéseket
tartalmazó borítékot. Így 160 diáknak kell pótfelvételit írnia. Az egyik szülő annak tudta be a
szigorúságot, hogy nem állami iskoláról van szó.
2022. 01. 22. Mandiner
Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselő nyilvános önéletrajzában valótlanul állította, hogy
elvégezte volna a Budapesti Gazdasági Főiskolát, mert annak jogutódja, a Budapesti Gazdasági
Egyetem a lap közérdekű adatigénylésére elmondta: adattárukban ennek semmi nyomát nem
találták.
2022. 01. 22. HVG
Karácsony Gergely jól alátámasztott érvekkel igazolja állítását, miszerint a ma átadott
városligeti Zene Háza „erőszak” a város legfontosabb parkja, a jogállam, a népakarat, a
beruházás ellenzői és az adófizetők ellen. „Soha ne felejtsük, hogy a kultúra több mint a zene
vagy az építészet, a kultúra méltányosság és odafigyelés. És ha Magyarországnak nem egy
erőszakos és barbár, hanem ebben az értelemben vett kulturált kormánya lenne, akkor ennyi
támogatással egy másik helyszínen talán egy sokkal szebb Zene Háza épülhetett volna” – tette
hozzá.
2022. 01. 22. Portfolio
Szakszervezeti vezetők nyilatkoznak a „működőképessége határához” közeledő közoktatás
helyzetéről. Gosztonyi Gábor PSZ-alelnök szerint a kormánynak nem fontos a tanintézmények
biztonsága, és az Emmi közlése, miszerint az iskoláknak csak az 1 %-ában jelenik meg a vírus,
nem helytálló. Legalább egy tucat problémát sorol fel, amelyek az iskolákat és/vagy a
tantestületeket sújtják a következetlen, ellentmondásoktól hemzsegő és olykor etikailag is
aggályos járványügyi szabályozásból fakadólag. Ide tartozik a fertőzöttbejelentési
adminisztráció túlzott lassúsága, a tesztelés hiánya, a táppénz-kifizetési anomáliák sora, az
oltatlanok közötti abszurd szelektálás stb. Fehér Tibor PDSZ-választmányi tag arra hívja fel a
figyelmet, hogy az oktatás már a vírushelyzet előtt „ezer sebből vérzett”, így nehéz megmondani, „hogy mi a rendszerbe kódolt nehézségeknek a fokozódása, és mi az abszolút
elégtelen járványkezelés hozadéka” az iskolákban. A T-TUDOK oktatáskutató cég 2021-es
felmérése szerint az iskolák 43 %-ában nincs elég matematikatanár, és több mint a felében nincs
iskolapszichológusi, ifjúság- és családvédelmi felelősi vagy szociálpedagógusi státusz sem. Az
elöregedés miatt hosszabb távon drámai tanárhiányra számíthatunk.
2022. 01. 22. Népszava
Róna Péter közgazdász interjút adott a lapnak; részletek: „A gazdasági fejlődés motorja a
képzett lakosság. (…) A kutya ott van elásva, hogy 32 éve megállíthatatlanul zajlik a
forráskivonás az oktatásból. (…) Az oktatáspolitikát éppúgy, mint a külpolitikát, a
folyamatosságnak kell jellemeznie. Nem lehet évente, négy évente változtatgatni. (…) A
politikát és mindennemű ideológiai elvárásokat a lehető legmesszebb kell tartani az oktatástól.
Ehhez semmi köze a nemzeti öntudatnak, amely egyébként ellentétes a versenyképes képzés
kritériumaival is. Nálunk nem sikerült hatékony, korszerű oktatáspolitikát megfogalmazni.
Ebből fakad, hogy a magyar társadalom zömének képzettsége elmaradott, ez vezet el a
lecsúszáshoz, az elszegényedéshez.”
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Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár azt mondta az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárnak
az Evangélikus Országos Gyűjtemény által rendezett átadóján, hogy ha valamely intézmény
meghívja, akkor ő egy másikból „leemel valamit” és magával hozza. Ezúttal is magával hozott
egy nyilvántartásba vett tárgyat – egy labdát – a Petőfi Irodalmi Múzeumból. „Én megengedtem
magamnak, hogy egy ilyen tárgyat hozzak kulturális kincsként magammal erre az eseményre”
– indokolta a döntését. Prőhle Gergely, az esemény házigazdája, a PIM korábbi főigazgatója
azt felelte: ő is sok mindent elhozhatott volna annak idején a múzeumból, de nem tette, és
reméli, hogy a „kedves Péter” vissza is viszi a labdát.

