


HÁTTAL
EURÓPÁNAK 2.

A KULTÚRA, AZ OKTATÁS,

A TUDOMÁNY ÉS A MÉDIA

LEÉPÍTÉSE

MAGYARORSZÁGON

2020–2021

B U D A P E S T, 2022



A kötet elkészítésében közreműködtek:

Borító, kötésterv, technikai szerkesztés:
Katona Klára

Borítókép:
Todoroff Lázár

© Humán Pla�orm
© A közreműködők

Kiadó: Humán Pla�orm

Bajomi Iván, Bozóki András, Csáki Judit, Czinki Ferenc,
Deák Dániel, Enyedi Zsolt, Fleck Zoltán, Gács Anna,

Galicza Péter, Gárdos Judit, Gáspár Máté, Győrffy Dóra, Havas A�la,
Heller Mária, Jászay Tamás, Juhász Ágnes, Klaniczay Gábor, Klima László,

Kövér Ágnes, Kubínyi Kata, Kulcsár Valéria, Lantos Gabriella, Léderer Sándor,
Lige� Miklós, Lővei Pál, Máté András, Mélyi József, Nagy Gergely,

Neumann Eszter, Pataki Gábor, Podani János, Polyák Gábor, Radó Péter,
Rényi Ágnes, Rényi András, Schein Gábor, Takács Judit, Tőkei Éva,

Jon Van Til, Váradi András, Vásárhelyi Mária,
Víg Dávid, Wodala János

ISBN 978‐615‐01‐4467‐2



3

TARTALOM

ELŐSZÓ                                                                                                                              5

ÖSSZEFOGLALÓ                                                                                                                6 

AZ ORBÁN‐RENDSZER ÚJ VONÁSAI 2020‒2021                                                       13

Az autokrácia kiteljesedése                                                                                          13

Új �pusú alapítványok a hatalomátmentés szolgálatában                                     16

Ideológiai offenzíva az eklek�cizmus és a militarizálódás jegyében                       21

Egyház és állam – a szekularizáció visszafordítása                                                  24

Kormánypár� propaganda és hegemónia a médiában                                           27

Poli�kai járványkezelés                                                                                                30 

GENDERPOLITIKA  2010–2021                                                                                     38

Konzerva�v családideál, szelek�v családtámogatás, genderellenesség              38

Támadás a szexuális és nemi kisebbségek ellen                                                       43 

KULTÚRPOLITIKA                                                                                                             47

Kulturális hadviselés                                                                                                     47

Irodalom                                                                                                                         49

Színházművészet                                                                                                           50

Kortárs képzőművészet                                                                                                54

Film                                                                                                                                 55

Múzeumügy                                                                                                                   56

A Magyar Természe�udományi Múzeum kálváriája folytatódik                      58

Műemlékvédelem, világörökség                                                                                60

OKTATÁSPOLITIKA                                                                                                           62

Közoktatás                                                                                                                      62

  Az egyházi iskolahálózat kormányzat által támogato� térnyerése                    66

Szakképzés 2010‒2021                                                                                                68

Felnő�képzés 2010‒2021                                                                                            73

Felsőoktatás                                                                                                                   76

Az ellenállás művészete: a Színház‐ és Filmművésze� Egyetem esete             79

A Fudan‐projekt                                                                                                         81

TUDOMÁNYPOLITIKA                                                                                                    83

Kutatás a NER‐ben                                                                                                       83

Kutatás‐fejlesztés és innováció 2010–2020                                                             86

Történe�udomány és emlékezetpoli�ka                                                                 90

KONKLÚZIÓ                                                                                                                      94

KÖZREMŰKÖDŐK                                                                                                           96
  



Ez a kötet folytatása a 2019 őszén lezárt, majd 2020 januárjában megjelent Há�al Európának című jelentésnek, amelyet 

„független magyar értelmiségiek állíto�ak össze, hogy tájékoztassák a hazai és a nemzetközi közvéleményt, valamint az 

európai intézményeket arról, milyen súlyos károkat okozo� Magyarországon a 2010 óta regnáló Orbán‐rendszer az oktatás, 

a tudomány, a kultúra és a média területén.”¹

Munkánk folytatását az indokolja, hogy a magyarországi helyzet időközben tovább súlyosbodo�: az Orbán‐rezsim 

tekintélyelvű vonásai tovább erősödtek, a jogállam leépítése folytatódo�, a kultúra területén magasabb fokozatra válto� és 

egyre nagyobb rombolást visz végbe a kormányzat „kulturális hadviselése”. Közös tapasztalatunk, hogy Magyarországon az 

Európai Unió forrásainak felhasználásával kiépült egy nyíltan Európa‐ellenes, 21. századi autokrácia, ami foglyul ejte�e az 

államot, leépíte�e a jogállam működéséhez nélkülözhetetlen fékeket és egyensúlyokat, kiüresíte�e a demokra�kus 

intézmények működését, megszállta a médiát, és rendszerszintűvé te�e a korrupciót.

Az Orbán‐rendszer ugyanakkor az utóbbi időben az erózió jeleit mutatja. A Fidesz elszigetelődö� az Európai Unión belül, és 

az időközben magához tért hazai ellenzék is szorongatja. A közeledő 2022‐es parlamen� választások az előrejelzések szerint 

szoros küzdelmet ígérnek, ami a kormányt egyre gátlástalanabb és egyre felelőtlenebb lépésekre sarkallja. Az utóbbi két év 

talán legfontosabb történése, hogy a Fidesz kiépíte� egy „párhuzamos államot”, ami választási vereség esetén is lehetővé 

teszi számára egyes területek irányítását. A hatalom átmentésének legfontosabb eszközei azok az új �pusú – közfeladatot 

ellátó közérdekű vagyonkezelő – alapítványok, amelyekbe elképesztő mennyiségű közpénzt és közvagyont helyez ki a 

kormány. Ugyancsak a hatalom elvesztésétől való félelem mo�válhatja a kormánypropaganda egyre militánsabb 

retorikáját, az ellenzék �tkosszolgála� eszközökkel való megfigyelését és besározását koholt korrupciós vádakkal. 

Jelentésünk második kötetében egyfelől az elmúlt két évben történtek összefoglalására teszünk kísérletet, másfelől korábbi 

munkánkat kiegészíte�ük olyan területek bemutatásával, amelyekre eddig nem terjedt ki elemzésünk. Így egy külön 

gender‐fejezetben foglalkozunk az Orbán‐rendszer nőpoli�kájával és az LMBTQI emberek helyzetének drámai romlásával, 

az állam és az egyház újra‐összefonódására utaló jelenségekkel, illetve önálló fejezetben mutatjuk be a Covid‐járvány 

kormányza� kezelésének ellentmondásait is. Az oktatásról szóló részben a közoktatás és a felsőoktatás utolsó két évének 

változásai melle� ezú�al á�ekintjük a szakképzésben és a felnő�oktatásban 2010 óta végbement folyamatokat is, a 

tudományról szóló fejezetünk pedig kitér az innováció kérdésére is. Természetesen most sem törekszünk teljességre, 

megpróbáljuk a folyamatokat összefoglalóan ábrázolni, a lényegi mozzanatokra összpontosítani.

Ezt a jelentést, ahogy az előzőt is, az érinte� területeken dolgozó kutatók, oktatók, szakemberek készíte�ék, akik közül sokan 

civil szervezetek munkájában is közreműködnek. 

A vállalkozásban fontos részt vállalt az Akadémiai Dolgozók Fóruma, a Civil Közoktatási Pla�orm, az Eötvös Károly 

Közpoli�kai Intézet, a Freeszfe Egyesület, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete, a Stádium 

28 Kör és a Szépírók Társasága. A munkát az Oktatói Hálózat² kezdeményezte és fogta össze. 

Ezúton is köszönetet mondunk azoknak a magánszemélyeknek, akik adományaikkal segíte�ék a kötet megjelenését. Külön 

köszönjük a Marion Dönnhof Alapítványnak, hogy két szerzőnk munkáját ösztöndíjjal támoga�a.

1   Korábbi jelentésünk letölthető honlapunkról ‒ h�p://oktatoihalozat.hu/.

2   Az Oktatói Hálózat a magyar felsőoktatásban oktatók és kutatók autonóm szervezete.
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A Z AU TO K R ÁC I A K I T E L J ES E D ÉS E  

Az elmúlt 12 évben Magyarországon, az Európai Unió egyik tagországában egy 21. századi autokrácia kiépülésének vagyunk 

szemtanúi. A 2010 óta kétharmados többséggel kormányzó Fidesz‐KDNP a jogállami fékek és ellensúlyok szisztema�kus 

kiiktatásával, a hatalom páratlan koncentrálásával és centralizációjával megteremte�e a miniszterelnök személyes – 

korlátlan és önkényes – hatalomgyakorlásának feltételeit. Az állami működés alapjellemzőjévé vált a korrupció, amelyből a 

poli�kai hatalmat birtoklók, a hozzájuk közel álló oligarchák, továbbá a rendszerrel lojális kliensek húznak hasznot.

A Fidesz 2018‐as tavaszi választási győzelme után ellentmondásos helyzet alakult ki: egyfelől a miniszterelnök hatalma 

csúcsára ért, másfelől a rendszer elindult az erózió, a belső korhadás és a külső elszigetelődés útján. A 2019. őszi 

önkormányza� választáson számos jelentős magyar városban, köztük a fővárosban is győzö� az ellenzék. 2021 őszén a 

szövetségüket fenntartó ellenzéki pártok sikeres előválasztást tarto�ak, és az előrejelzések szerint a 2022‐es parlamen� 

választásokon esélyük nyílhat az Orbán‐rendszer megdöntésére. Az Orbán‐rendszer Európában elveszíte�e külső 

támogatóinak jelentős részét, a kormánypárt az EU‐ban légüres térbe került. Orbán többé nem „Európa erős embere”, 

hanem az EU‐t belülről bomlasztó helyi autokrata, akinek ke�ős beszédét kiismerték már.

Az elmúlt két évben a rezsim autokra�kus elemei láthatóbbá, érezhetőbbé, fenyegetőbbé váltak, és már a liberális 

demokrácia díszletei is bomlásnak indultak. E folyamat egyik jele a 2020 tavaszán a pandémia ürügyén bevezete� rendele� 

kormányzás, amelynek keretében több, a poli�kai szabadságjogokat korlátozó, illetve a közpénzek és az állami 

vagyontárgyak kisajá�tását megkönnyítő törvényt és rendeletet hoztak. 

ÚJ T Í P U S Ú A L A P Í T VÁ N YO K A H ATA LO M ÁT M E N T ÉS S ZO LG Á L ATÁ BA N

A parlamen� választások közeledtével a Fidesz poli�kai stratégiájában közpon� szerepet kapo� a rendszer túlélésének 

biztosítása egy esetleges választási vereséget követően. A hatalom átmentése új eszközökkel zajlik. Ezek egyike az állami 

tulajdonú kulturális intézmények és egyetemek „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokba”, ún. KEKVA‐

kba való kiszervezése. 2021 folyamán 33 KEKVA‐t hoztak létre, kétharmadukat a felsőoktatás területén, közvagyonból ezer 

milliárd forintos nagyságrendű tőkét – ingatlanok ezreit, vállala� részvénycsomagokat – ju�atva nekik, és hosszú távra 

kötelezve az államot arra, hogy működésüket finanszírozza. A KEKVA‐k irányítását Fideszhez lojális – többnyire 

kormánytagokból és magasrangú kormányza� �sztségviselőkből álló – kuratóriumokra bízták, s ezekre ruházták egyú�al az 

alapítói jogokat is, ezáltal megszüntetve annak a lehetőségét, hogy későbbi kormányok beleszóljanak az összetételükbe. E 

közfunkciót betöltő, közvagyonból alapíto� és közpénzből fenntarto� intézmények így egy „párhuzamos állam” irányítása 

alá kerülnek, és működésük ellenőrizhetetlenné válik.

I D EO LÓ G I A I  O F F E N Z Í VA A Z E K L E K T I C I Z M U S ÉS M I L I TA R I ZÁ LÓ DÁ S J EGY É B E N

Az Orbán‐rendszert ideológiai tekintetben a teljes pragma�zmus jellemzi: minden olyan jelképet, mítoszt, narra�vát bevet a 

nyilvános kommunikációban, aminek használata valamilyen vonatkozásban haszonnal kecsegtet. Így a NER szimbolikus 

homlokzata igen változatos képet mutat: egymással gyakran ellentmondásban lévő értékek férnek i� meg békésen egymás 

melle�: „keresztény” és „ősmagyar”, „nemze�” és „türk tudatú”, „népi” és „polgári”, „konzerva�v” és „radikális” stb. 

Orbán Viktor harmadik kétharmados győzelme után 2018‐ban meghirde�e a „kulturális korszakváltás” programját, ami arra 

utal, hogy a Fidesz voluntarista módon akarja átalakítani, saját képére formálni a kultúra egészét. Az elmúlt 2‐3 évben a 

kormányközeli sajtóban meghirde�ék a „kultúrharcot”, elköteleze�en jobboldali‐nacionalista szerepvállalást, harciasabb‐

pártosabb támogatáspoli�kát, a régi, „balliberálisnak” minősíte� kulturális elit lecserélését követelve az államtól. A 

kulturális szféra elfoglalása azonban továbbra is csak nyers hatalmi lépések – költségvetési, szerveze� és személyze� 

döntések – formájában zajlik: kitapintható a szakmai elitek vonakodása és növekvő elidegenedése a hatalomtól.

Az állami és a vele összefonódo� pártpropaganda területén a központosíto� üzenetek és beszédmódok leegy‐

szerűsödésének és eldurvulásának vagyunk tanúi. A kívül‐belül egyre elszigeteltebbé váló Fidesz elsősorban a saját híveinek 

beszél: primi�v félelemkeltéssel, az „ostromlo� vár” pszichózisának erősítésével igyekszik egyben tartani táborát. Ezt 

szolgálja minden fontos társadalmi ügy (pl. a járvány, a gazdasági válság vagy a migráció) azonnali és nyers átpoli�zálása, 

ÖSSZEFOGLALÓ



„mi” és „ők” élethalálharcaként való beállítása. Ezzel összefügg a kormányza� kommunikáció nyilvánvaló militarizálódása.

A szuverén „erős állam” gondolata melle� megjelent a katonai önvédelmi képesség fokozásának és a Kárpát‐medence 

fele� dominancia visszaállításának irredenta programja is. Új elem, hogy Orbán beszédeiben egyre gyakrabban bukkan fel a 

kötelességtudó, önfeláldozó katona férfieszménye mint a patriarchális parancsuralmi rendszer szimbóluma.

EGY H Á Z ÉS Á L L A M – A S Z E KU L A R I ZÁC I Ó V I S S ZA FO R D Í TÁ SA

Az Orbán‐kormány viszonya az egyházakhoz és a kereszténységhez lényegét tekintve nem változo� a 2010 utáni ciklusokhoz 

képest. A kormány poli�kai kommunikációjának középpontjában hit, család és nemzet szorosan összefonódó köteléke áll. Az 

egyházakat poli�kai legi�mációs forrásként, a kereszténységet pedig iden�tásnarra�vaként használja, amellyel 

mindenekelő� a konzerva�v nacionalizmushoz és a keresztény nemzeteszme hagyományaihoz való poli�kai kötődését 

akarja kifejezni.

E gyakorla�al párhuzamosan mind erőteljesebben jut érvényre a magyar államot is „keresztény‐nemze�ként” meghatározó 

poli�kai diszkurzus és szimbolikus poli�zálás, amely állam és egyház elválasztásának modern kori elvét mindinkább 

megkérdőjelezve a poli�kai szféra és egyben a mindennapi élet „visszaegyháziasításának” irányába mutat.

Az állam kivonulása a köz‐ és jólé� szolgáltatások finanszírozásából egész Európára jellemző folyamat, ugyanakkor az 

egyházak bevonása ebbe a folyamatba sajátosan magyar jelenség. A beve� egyházakat 2011 óta nagyvonalú finanszírozási 

és szabályozási eszköztár ösztönzi az intézményfenntartásra, és ennek megfelelően egyre több állami köz‐ és jólé� 

szolgáltatást szerveznek ki hozzájuk. Mindeközben az intézményfenntartó, közfeladatellátásban résztvevő nem beve� 

egyházak helyzetének bizonytalansága tovább fokozódo�. Az állam–egyház viszony átalakulása átpoli�zálja az

egyházakat, felduzzaszto� intézményrendszereik fenntartásának kényszere pedig fokozza a kiszolgáltato�ságukat és az 

államtól való függőségüket.

KO R M Á N Y PÁ RT I  P RO PAG A N DA ÉS H EG E M Ó N I A A M É D I Á BA N

Ahogy azt már előző jelentésünkben bemuta�uk, 2010‐es győzelme után a Fidesz fokozatosan elfoglalta majdnem a teljes 

magyar nyilvánosságot, így szinte folyamatosan tema�zálni tudja a poli�kai napirendet. Az utóbbi pár évben és különösen a 

botrányos járványkezelés idején viszont már nyilvánvalóvá vált, hogy a Fidesz a kormányzást döntően kommunikációs 

tevékenységként értelmezi. A kormány tagjait és a vezető poli�kusokat egyre inkább PR‐szempontok alapján válogatják ki, 

hiszen feladatuk elsősorban a hatalom nyilvános reprezentációja, amiben óriási kommunikációs stábok segí�k munkájukat. 

A Fidesz előszerete�el használja a mobilizálásra különösen alkalmas közösségi pla�ormokat, és a közvélemény 

tájékoztatását is tudatosan irányítja át ezekbe a perszonalizált virtuális terekbe.

Magyarországon 2019 óta a kormánypár� médiamonopólium tovább erősödö�, a független és ellenzéki média térvesztése, 

az információhoz való szabad hozzáférés lehetőségeinek szűkítése tovább folytatódo�. Egyre nehezebb az információhoz 

való szabad hozzáférés, miközben a közmédiára és a Közép‐Európai Sajtó és Média Alapítványba tömöríte� fideszes 

médiabirodalomra fordíto� hatalmas összegek alapvetően a kormánypropagandát és az ellenzék, valamint a civilek 

lejáratását szolgálják. A független média anyagi ellehetetlenítését eredményezte, hogy Magyarországon az állam a 

legnagyobb hirdető, és reklámköltéseinek 85%‐a kormánypár� médiavállalkozásokhoz került.

A korábban a legnépszerűbb független internetes portál, az Index 2020‐as kormánypár� megszállásával az online médiapiac 

három piacvezető orgánuma közül immár a második is kormánybefolyás alá került.

2010 óta a rádiós piac kínálata jelentősen szűkült, az összes nagyobb hallgato�ságú adó már kormányközeli tulajdonosok 

kezében van. Az utolsó ellenzéki regionális rádiós csatorna, a Klubrádió műsorsugárzási jogának hatósági elvétele óta ez az 

adó csak interneten hallgatható. A Médiatanács a digitális rádiózást is megszünte�e Magyarországon. A közéle� tartalmakat 

is közve�tő televíziók piacán ugyancsak teljes a kormánypár� túlsúly. Az egyetlen poli�kailag független televízió a 

Bertelsmann tulajdonában lévő, alapvetően szórakoztató jellegű RTL Klub, amelynek közéle� kérdésekkel foglalkozó adásai 

műsoridejének csupán néhány százalékát teszik ki. Az egyetlen közéle� magáncsatorna (ATV) egy fundamentalista 

kisegyház tulajdonában van, amely szintén erősen függ a kormány egyházaknak ju�ato� támogatásaitól.

A járvány legsúlyosabb vesztese az egyébként is folyamatosan leszálló ágban lévő nyomtato� sajtó. A Fidesz‐közeli 

médiaalapítványba már korábban beolvaszto� több száz sajtótermék irán� kereslet látványosan csökkent. A még létező két 

független napilap terjesztését az állami kézben lévő Magyar Posta Zrt. megszünte�e, így nehezítve, hogy eljussanak az 

előfizetőkhöz.
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A teljes kormánypár� megszállás ala� működő, közpénzekből fenntarto� hírügynökség (MTI) és az ún. közmédiumok 

nyíltan a kormánypropaganda szócsövei. Az elmúlt időszak legfontosabb közéle� eseményéről, az ellenzéki előválasztásról 

gyakorla�lag semmiféle tájékoztatást nem adtak. 

Az információkhoz való hozzáférés korlátozása súlyos következményekkel járt a pandémia idején: a kormány az információk 

elhallgatásával, az adatok manipulálásával, a tényleges helyzet el�tkolásával és a sikerpropagandával akadályozta a lakosság 

tájékoztatását. Ezzel a körülménnyel is összefügghet, hogy Magyarország vezető helyre került a nemzetközi lakosságarányos 

halálozási sta�sz�kákban. 

P O L I T I K A I  JÁ RVÁ N Y K E Z E L ÉS  

Noha a koronavírus‐járvány első és második hulláma Magyarországon rela�ve enyhe volt, a harmadik és a negyedik hullám 

súlyos krízishelyzeteket eredményeze� az egészségügyben, és hazánk a nemzetközi halálozási sta�sz�kák élére került.

A járványkezelés koncentráltan muta�a meg a NER működésének gyengéit: a járványügyet rövidtávú kül‐ és belpoli�kai 

céloknak és az elmaradhatatlan gazdasági haszonszerzésnek (értsd: túlárazo� egészségügyi eszközökkel való 

nyerészkedésnek) rendelték alá, a szakmai szempontokat, illetve a szakmai szervezetek és a független szakértők véleményét 

há�érbe szoríto�ák. Szakszerűtlen, átgondolatlan, kapkodó, ugyanakkor voluntarista volt a járvány kormányza� kezelése: 

el�tkolták és manipulálták az egészségügyi adatokat; a döntésközpontokat megsokszorozták, és a rendszert 

á�ekinthetetlenné te�ék; bizonyos kérdésekben értelmetlenül központosíto�ak, másokban elmosták a felelősséget; a 

népszerű intézkedéseket propagandacélokra használták fel, a népszerűtlen döntéseket haloga�ák, illetve átháríto�ák 

másokra (önkormányzatokra, iskolákra, munkáltatókra stb.). 

A felelőtlen és rossz kormányzás a pandémia esetében nem hasonlítható a kulturális területeken tapasztalt károkozáshoz. I� 

a veszteséget emberéletekben mérjük. Jelentésünk lezárásakor, 2021. december végén már közel 39 ezer magyar 

állampolgár halt meg koronavírus‐fertőzésben – ez 100 ezer lakosra ve�tve 395 fő. 

KO N Z E RVAT Í V C SA L Á D I D EÁ L , S Z E L E K T Í V C SA L Á DTÁ M O G ATÁ S, G E N D E R E L L E N ES S ÉG

Az Orbán‐rendszer nőpoli�kája csalóka: felületes megközelítésben úgy tűnhet, mintha a feminizmus törekvéseit valósítaná 

meg, hiszen retorikájába beemelt néhány nőmozgalmi követelést, például a női munkavállalással kapcsolatban. Valóságos 

működése azonban az emancipációs célokkal ellentétes, kizárólag demográfiai szempontokat részesít előnyben, és 

megerősí� a nők alárendeltségét egy, a férfiuralmat preferáló társadalomban.

A NER nőket érintő poli�kái elsősorban nem a nőkről szólnak, hanem a családról ‒ amelyben „az anya nő, az apa férfi” ‒, ahol 

a nők tradicionális gondoskodó, szolgáló szerepe magától értetődik. A NER kétarcú állami szabályozással próbálja 

befolyásolni a népesség szelek�v növekedését: egyfelől a foglalkoztatásban részt vevő családok sokrétű támogatásával több 

‒ lehetőleg középosztálybeli ‒ gyermek születését ösztönzik, másfelől a legszegényebb gyermekeket nevelő családok 

számára nyújto� lé�ontosságú univerzális ju�atásokat rendkívül alacsony szinten tartják.

A nemek közö� egyenlőség diszkurzusa és gyakorlata ‒ hasonlóan a gender fogalmához ‒ az elmúlt �z évben 

boszorkányüldözés tárgyává és az Európai Unióval való szembenállás egyik vezető témájává vált az Orbán‐rendszerben. 2018‐

ban a társadalmi nemek tanulmánya egyetemi mesterszakot ‒ az egyetemi autonómiát semmibe véve ‒ törölték a magyar 

egyetemek képzési kínálatából. Ugyanekkor zajlo� a „nemek közö� egyenlőség” diszkurzusának és poli�kájának felszámolása.

Bár a közpoli�ka támogatja, sőt elvárja a nők munkába állását – pl. azzal, hogy az érdemi családi ju�atásokat a 

munkaerőpiaci részvételhez kö� ‒, egyenlőségi poli�kák hiányában a női munkavállalók egyre növekvő része szorul be a 

megalázóan alulfizete� munkák és gyakran a közfoglalkoztatás területére. A nők kétszeresen ki vannak zsákmányolva: el kell 

látniuk a rájuk háruló fizetetlen háztartási és gondozási feladatokat, és a keresőmunkában is részt kell venniük úgy, hogy a 

munkaerőpiacon sem a strukturális feltételek, sem a nemek közö� egyenlőség értékei nem támogatják őket. A nők keresete 

Magyarországon még mindig 16%‐kal alacsonyabb, mint a férfiaké, ebből adódóan a nők és férfiak nyugdíja közö� 

különbség 10% a férfiak javára.

A NER három cikluson át egyre erősödő maternalista, natalista, kirekesztő, gender‐ és másságellenes poli�kája vezete� oda,

hogy 2020‐ban a kormánytöbbség leszavazta az Isztambuli Egyezmény ra�fikálását.
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A Fidesz vezetését gyakran éri az a bírálat, hogy zárt férfiközösségként működik. A NER elmúlt 12 évében voltak olyan 

időszakok, amikor egyáltalán nem volt nő a kormányban, és a női miniszterek száma soha nem haladta meg a hármat.  Az 

EU‐ban Magyarországon a legalacsonyabb a parlamen� képviselők közö� a nők aránya, 2020‐ban: 12,6%. Az utóbbi időben 

a NER rideg nyilvános imázsát néhány magasan képze� fiatal női poli�kus előtérbe állításával próbálja meg vonzóbbá tenni.

TÁ M A DÁ S A S Z E X UÁ L I S ÉS N E M I K I S E B B S ÉG E K E L L E N

Az LMBTQI emberek alapvető jogainak korlátozását a Fidesz már 2010‐es hatalomra jutása után megkezdte. Az Alaptörvény 

kizárta az azonos nemű párok házassághoz való jogát (2011), két évvel később pedig szintén az Alaptörvényben rögzíte�ék, 

hogy a családi kapcsolat alapja a házasság. Ezzel az éle�ársi viszonyban élő azonos nemű párokat is kizárták

a család fogalmából.

Annak a gyakorlatnak a jegyében, hogy a kormányzat újabb és újabb csoportokat jelöl meg ellenségként, a 2015‐ös 

migrációs hullám viszonylagos elcsendesedését követően újra célkeresztbe került a LMBTQI kisebbség, amely ellen a 

kormány 2019‐ben propagandahadjáratot indíto�. 2020 májusában törvény �lto�a meg, hogy a transznemű emberek

a nevüket és a nemüket jogilag elismertethessék. 2020 őszén a „Meseország Mindenkié” című, többek közö� LMBTQI 

karaktereket is szerepeltető mesekönyvet a szélsőjobboldali „Mi Hazánk” törpepárt egyik poli�kusa egy sajtótájékoztatón 

ledarálta. Akcióját a miniszterelnök és a kormányközeli sajtó hangos helyeslése kísérte. 2021. június 15‐én az Országgyűlés

a pedo�liával szembeni fellépésről szóló törvényben korlátozta a civil szervezetek jogát arra, hogy az oktatási 

intézményekben az LMBTQI jelenséggel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet folytassanak, valamint korlátozta a 

médiában és a filmekben megjelenő LMBTQI tartalmak elérhetőségét a 18 éven aluli korosztály számára. A kormányközeli 

média a törvénnyel szemben felszólaló szakértőket és jogvédőket a pedo�lia támogatóinak nevezte. 

KU LT U R Á L I S H A DV I S E L ÉS

A Fidesz kultúrpoli�kája mindenekelő� hatalompoli�ka. A hatalompoli�ka kereteit a kultúra területén annak szűk fogalma 

határozza meg. Értelmiségpoli�ka, amennyiben a vetélkedő értelmiségi csoportok közül az egyiket, a „nemze� 

elköteleze�ségűt” támogatja és teszi kliensévé. Intézménycentrikus, amennyiben az elitek által működtete� kulturális 

intézményeket hatalmi és ideológiai központnak tekin�. A Fidesz azt feltételezi, hogy az általa uralt intézmények el tudják 

ju�atni ideológiai üzeneteiket a szélesebb társadalmi csoportokhoz, és ehhez elsősorban a populáris kultúrában fedez fel 

hatékonynak vélt eszközt.

A kultúra teljes megszállására és ideológiai hasznosítására való törekvés ugyanúgy érvényesül a műemlékvédelem, a 

színházak, a múzeumok, a közgyűjtemények szakmai autonómiájának felszámolásában, a közterek építésze� és szobrásza� 

szimbolikájának átalakításában, mint a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának lebontásában vagy az egyetemi 

szenátusok teljes jogfosztásában.

Az elmúlt két év hatalmi diszkurzusát a „kulturkampf” retorikája uralta. Ennek főként az volt az oka, hogy a Fidesz hatalmi 

apparátusa észlelte, hogy miközben a gazdaság, az igazságszolgáltatás és a média területén nagymértékben sikerült 

ráerőltetnie a struktúrákra és a szereplőkre a párt akaratát, ugyanez nem volt elmondható a kulturális szféra fontos 

szereplőinek jelentős részéről. Az intézmények erőszakos elfoglalásával, a független művészek kiszorításával, a poli�kailag 

lojális értelmiség – teljesítményéhez viszonyítva aránytalan – jutalmazásával, a „kánonváltás” követelésével stb. sem 

sikerült érdemben átalakítania a magyar kultúra világát. Így ez a szféra ma, a Fidesz kétharmados hatalmának 12. évében is 

rendelkezik csekély, de társadalmi hatásában nem elhanyagolható ellenállási potenciállal.

Az elmúlt két évben az irodalompoli�ka területén is tovább folytatódo� a központosítás, a miniszterelnökhöz maximálisan 

lojális vezetők kinevezése az állami intézmények élére, illetve az ellenzékinek számító szervezetek, fórumok működési 

körülményeinek nehezítése, forrásainak csökkentése. Az irodalmi szervezetek és támogatási rendszerek irányítása a 

provoka�v kijelentéseiről elhíresült Demeter Szilárd író és lapszerkesztő kezébe került, 2019‐es kinevezése a kultúrharc 

felerősödését jelezte, illetve azt, hogy a kormánypár� oldalon a mérsékelt szereplők ideje lejárt, felváltják őket a radikálisok. 

Demeter a kormány „erős embereként” fokozatosan kiterjesz� hatalmát a kultúra egyre nagyobb területeire. A személye 

körül kiépíte� struktúra több is, kevesebb is, mint egy kulturális minisztérium, hiszen ugyan a kultúra szinte teljes területére 

kiterjed, de a közhasznú vagyonkezelő alapítványi forma következtében kikerül a mindenkori parlament ellenőrzése alól.

A színházművészetben bizonyos, az előző jelentésben jelze� trendek folytatódtak – ilyen volt például a terület kézivezérlése 

és központosítása, immár államilag nagyvonalúan megtámogato� programokkal –, más tendenciák pedig felerősödtek – pl. 
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a kormányzathoz nyíltan lojális színházak támogatása a megszüntete� tao‐támogatást helye�esítő összegből vagy a 

kormányhű emberek kinevezése vezetői pozíciókba. Egyes kérdésekben ugyanakkor gyanúsan nagy a hallgatás – ilyen 

például a kormány szemében év�zede szálkát jelentő függetlenek finanszírozása, amit az alapjaitól terveztek újragondolni, 

„természetesen” az érinte�ek megkérdezése nélkül.

A Színház‐ és Filmművésze� Egyetem autonómiájának cinikus felszámolása ugyanakkor végre átlépte a közvélemény 

ingerküszöbét: a �ltakozók performa�v akciói hatékonyan tema�zálták az ügyet egy egész ország számára.

Amia�, hogy a kormányzat a Covid‐időszakban a szabadúszó művészeket semmilyen módon nem támoga�a, és a számukra 

inspiráló közeget jelentő nonprofit szférát sem segíte�e, egyre növekszik az elszegényedés, az egzisztenciális feszültség a 

képzőművészek körében. A kri�kus művésze� közeg még inkább elszigetelődik, hiszen sem forrásokat, sem fenntartható 

működési modelleket nem talál a jelenlegi kulturális poli�kai klímában. Az LMBTQI embereket érő diszkrimina�v szabályozás 

a művésze� területet is érin�, megteremtve a direkt cenzúra lehetőségét, miközben az állami cenzúra is erősödik.

2020‐ban, egy évvel Andy Vajna korábbi filmügyi kormánybiztos halála után radikális változások történtek a magyar film 

állami finanszírozásának rendszerében. A mozgókép készítésére szánt állami támogatások – egy új kormánybiztos 

felügyelete melle� – egyetlen szervezet kezébe kerültek. Az előzetes nyilatkozatok és az eddig kioszto� szubvenciók azt 

mutatják, hogy a film és mozgókép támogatása is a kormányzat által meghirdete� „kultúrharc” céljait fogja szolgálni.

A magyarországi múzeumok többségét a Covid‐járvány idején súlyosan érinte�e a 2020 májusában elfogado� XXXII. 

törvény, amelynek értelmében a muzeális intézményekben, levéltárakban, könyvtárakban, művelődési intézményekben 

foglalkoztato�ak közalkalmazo� státusza 2020. november elsejével megszűnt, s a helyébe munkavállalói jogviszony lépe�. 

A múzeumi struktúrában hangsúlyeltolódások következtek be. Az eddigi két kiemelten kezelt központ, a Liget Budapest‐

projekt beruházásaival is megbízo� Szépművésze� Múzeum és a Petőfi Irodalmi Múzeum hatásköreinek kibővítésével 

létrehozo�, Demeter Szilárdhoz köthető „új irodalmi erőközpont” mellé 2021‐ben egy harmadik szereplő csatlakozo�. 

Áprilisban L. Simon László korábbi állam�tkárt, a Fidesz országgyűlési képviselőjét múzeumi integrációért felelős miniszteri 

biztossá nevezték ki. Feladatai közé tartozik a Magyar Nemze� Múzeum megújítása, a magyarországi múzeumok régésze� 

és műtárgyvédelmi tevékenységének centralizálása, illetve a teljes múzeumi szféra megújítása. Részben hozzá kerültek a 

fővárosi múzeumberuházások és ‐költözések ügyei is, amelyek nemcsak a jelen, de a jövő szempontjából is súlyos 

kérdéseket vetnek fel. L. Simon László elnyerte a Nemze� Múzeum főigazgatói posztját is; pályázatában és eddigi igazgatói 

működésében is világosan kinyilváníto�a azt a törekvését, hogy a múzeumi kiállításokat a kormányza� emlékezetpoli�ka 

aktuális szándékaihoz idomítsa.

2018 decemberében a Fidesz‐kormány határozatot hozo� arról, hogy a  kormány által alapíto� közszolgála� egyetemnek 

útban lévő Magyar Természe�udományi Múzeumot az ország fővárosából Debrecenbe kívánja költöztetni. Ezt a határozatát 

a társadalmi �ltakozások ellenére 2020 januárjában megerősíte�e. Tervének végrehajtására a kormány a múzeum élére új 

igazgatót neveze� ki. A tudományos fokoza�al nem rendelkező, diktatórikus hajlamú vezető ala� megindult a múzeum 

eróziója. A kollek�va fokozatosan szétzilálódo�, szakemberek tucatjai távoztak, ideértve egyes gyűjtemények vezetőit is.

A magyarországi műemlékvédelem közpon� állami szervének 2012‐es megszűntével az örökségvédelem szervezete és szakmai‐

sága teljesen leépült, a poli�kai akara�al ellentétes szakmai döntések nem születhetnek. Így egyre inkább a kormányzat ideológiai 

és/vagy gazdasági érdekei határozzák meg a műemlékek, köztük a világörökségi helyszínek kezelését, különösen Budapesten és a 

Fertő‐tónál, és ez vezete� a kormánynak a római limes nemzetközi világörökségi pályázatából való kihátráláshoz is.

V I S S ZA F E J L ES Z T ÉS, K É Z I V E Z É R L ÉS ÉS S Z EG R EG ÁC I Ó A Z O K TATÁ S BA N

Az oktatáspoli�ka fő tendenciái jól mutatják, hogyan kívánja a rendszer a maga rendies elképzeléseinek megfelelően 

formálni a társadalmat. Az oktatás társadalmi mobilitást támogató funkciója gyakorla�lag megszűnt: az alapfoktól a 

felsőfokig a hátrányosabb helyzetű rétegek egyre nehezebben férnek hozzá a minőségi oktatáshoz, és ezáltal a továbblépés 

lehetőségéhez. Az elmúlt években nő� az etnikai szegregáció, tovább zsugorodo� a tanárok és az intézmények – már amúgy 

is minimális – mozgástere, szinte teljessé vált az autonómiák felszámolása. Egyre gyakoribb az oktatás tartalmába való 

ideológiai beavatkozás, az uralkodó körök nemze�elfogásának megfelelő „nemze� és keresztény” tartalmak erőltetése.

Bár az 2016‐os tanári �ltakozások nyomán a korábbinál korszerűbb Nemze� Alaptanterv (NAT) születe�, 2018‐tól a hatalom 

szellemi befolyásának növelésére irányuló offenzíva jegyében felülvizsgálták az új alaptantervet, kihagyva ebből a 

folyamatból a részvételi igényüket jelző szakmai szervezeteket. 
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A nemze� iden�tás erősítését célzó, ideológiai szándékoktól mo�vált NAT‐felülvizsgálat után rohamléptekben megszülete� 

az új alaptanterv, nyomában az új tankönyvekkel. Ezekben igencsak elavult értékrendet közve�tő, illetve tudományosan 

nem alátámasztható kijelentések is helyet kaptak Az irodalomoktatás a korábbiaknál is nagyobb teret szentel olyan, a két 

világháború közö� szélsőjobboldalhoz köthető alkotóknak, akiket még a második Orbán‐kormány idején ikta�ak be a NAT‐

ba. Ugyanakkor számos tantárgy esetében megnövelték az átadandó ismeretek mennyiségét, ami ellehetetlení� az ak�v 

tanulást, a kompetenciafejlesztést és az olvasóvá nevelést célzó korszerű pedagógiai elvek érvényre jutását.

Az elmúlt év�zedben a magyar közoktatásban az egyházi iskolahálózat expanziója mia� erőteljes priva�zációs folyamat 

zajlo� le. Nem az egyházi oktatással szembeni igények növekedése válto�a ki az átrendeződést, ez valójában tudatos és 

célzo�, poli�kai célokat szolgáló kormányza� beavatkozások eredménye volt. 2010 és 2018 közö� az egyházak 

tulajdonában lévő magániskolai hálózat részesedése az általános iskolai oktatásban körülbelül a kétszeresére, a középfokú 

oktatásban a két és félszeresére nő�. Az egyházi oktatás térnyerésének következtében nő�ek az oktatási egyenlőtlenségek 

(a szociális szelekció és a roma tanulók szegregációja), romlo� az iskolahálózat hatékonysága, és igen sok településen sérült 

a szülők azon joga, hogy gyermekeik számára vallási, világnéze� vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést 

biztosítsanak.

A korábbi Fidesz‐kormányok megannyi színvonalcsökkentő intézkedésének folytatásaként 2020 után egyfelől romlo�ak az 

óvodai pedagógiai fejlesztőmunka feltételei, másfelől hat évről ötre csökkente�ék a tanárképzés időtartamát.

A koronavírus‐járvány kitörése után az oktatásirányítók elzárkóztak a�ól, hogy a védőintézkedések kialakításába 

bekapcsolódhassanak egyes oktatásügyi érdekszervezetek. Hathatós kormányza� intézkedések híján a hátrányos helyzetű 

és főként a roma családok gyerekei számára gyakran leküzdhetetlen nehézségeket okozo� a digitális oktatásban való 

részvétel. A járvány rávilágíto� arra is, hogy sok pedagógus számára gondot okoz a digitális eszközök használata.

A szakképzést is magába foglaló magyar iskolaszerkezet korszerűsítése érdekében 2010 óta nem történt előrelépés.

A nemzetközi tendenciákkal ellentétben az általános képzés hossza nem változo�, sőt: a tanulók 20%‐át fogadó szakképző 

iskolákban mind a teljes képzési idő, mind az általános kompetencia fejlesztésére szánt idő jelentősen csökkent.

A szakképzés – az oktatás egészéhez hasonlóan – korszerűtlen, nem igazodik a generációs sajátosságokhoz. A tanulók 14 

éves korban történő szétválasztása jelentősen eltérő életesélyeket adó iskola�pusokba a társadalmi há�ér szerin� 

szelekciót erősí�. A szakképzés preferálása 14 éves kortól, a váltás érdemi lehetősége nélkül, beszűkí� az életutakat. A 

szakmai egyeztetés nélküli, előkészítetlen, sokszor oda‐vissza irányú „reformok”, a tanárhiányból és a közpon� 

követelményekből adódó megnövekede� terhek, a megbecsülés hiánya kifáraszto�ák a tanárokat. Bár a szakképzés 2020‐

as reformja elvileg lehetőséget ad bizonyos korszerű megoldásokra, ezek megvalósítása esetleges.

A felnő�kori tanulásban való részvétel – különösen a kis‐ és középvállalkozásokban dolgozók, az alacsony iskolai 

végze�ségűek és a hátrányos helyzetű térségekben lakók bevonódása –, valamint a lakosság digitális készségei terén nagy az 

elmaradásunk. Bár uniós támogatással számos képzés valósult meg, ezek hatékonysága ellen szól egyebek közö� a képzők 

kiválasztásánál jelentkező protekcionizmus és az, hogy az egyének és vállalatok saját képzési döntéseit sem tájékoztatás, 

sem szolgáltatások nem segí�k; még a korábbi lehetőségek is leépültek.

A felnő�kori tanulás kormányza� kezelése nem tükrözi a terület stratégiai szerepét. A felnő�képzés egy szakapparátussal 

nem rendelkező szakterület a gazdaságstratégiai állam�tkárságon. Az intézkedések és a fejlesztések eredményességét 

akadályozza a szé�agoltság, illetve a koordináció, a nyomon követés és az eredményalapú minőségbiztosítás hiánya.

A felnő�képzés finanszírozása lényegében a közpon� költségvetési poli�ka keretei közö�, az egyének és vállalkozások 

döntési helyzetbe hozása nélkül történik. 

A felsőoktatásban két jelentős változás történt. Az első a jelentkezők számának újabb súlyos visszaesése a kormányza� 

intézkedések következtében, a második, ami hosszú távra átalakíto�a a magyar felsőoktatás szerkezetét, a magyar állami 

felsőoktatási intézmények négyötödének – hallgatói létszámban számolva az állami felsőoktatás kétharmadának – a 

fentebb már említe� alapítványokba szervezése. Ezzel az egyetemek túlnyomó része kikerült a mindenkori kormány 

ellenőrzése alól, és – a törvényalkotók szándéka szerint – végérvényesen a jelenlegi kormány hűbéresei kormányozhatják 

őket mind eszmei, mind gazdasági tekintetben. Ez az átalakítás nyilvánosan megvitato� program nélkül, a demokra�kus vita 

mellőzésével történt, végletekig kihasználva a világjárvány következtében kialakult helyzetet, amely a jogalkotást 

megkönnyíte�e, a �ltakozás lehetőségeit pedig leszűkíte�e. A Színház‐ és Filmművésze� Egyetemen az oktatók és a 

hallgatók egyöntetű ellenkezése mégis nagyszabású �ltakozásba torkollt, ám ez sem akadályozta meg a kormányt abban, 



hogy a maga kedve szerint alakítsa át az intézményt. Ezek után a régi oktatói kar és a hallgatóság nagy része távozo�, és egy 

egyesületbe mente�e át az egyetem szellemi értékeit. Közben a kormány Magyarország számára feltűnően előnytelen 

feltételekkel kezde� közös projektbe a sanghaji Fudan Egyetemmel, hogy Budapesten létrehozzák annak kampuszát. 

T U D O M Á N Y FO KOZOT T KO R M Á N YZAT I  E L L E N Ő R Z ÉS A L AT T

Az elmúlt években számos nagyszabású átalakítás zajlo� az egyetemi és a kutatási szektorban. A hagyományos alapkutatási 

helyszínek (egyetemek, volt MTA‐kutatóhálózat) melle� az állam alterna�v intézetekben folyó kutatásokat is finanszírozo�, 

éspedig igen bőkezűen. A legnagyobb hazai alapkutatási hálózatot új fenntartó felügyelete alá helyezték, a kutatók 

közalkalmazo� jogállását is megszünte�ék: bizonytalanság, folyamatos változások jellemzik ezt az időszakot.

A nyílt, független kutatók által értékelt pályázatok aránya csökkent, a kormányzat sokszor átláthatatlan és szubjek�v 

döntésekre alapozva finanszírozza a hazai tudományos kutatást, ami intézményi és személyi függést, cenzúrát és 

öncenzúrát okoz. A megmaradó alapkutatási pályázatok értékelése során is tudományon kívüli szempontokat érvényesíte� 

a felügyelő miniszter. A tudományfinanszírozásban a tudományos kiválóság melle� nagy súllyal esnek latba poli�kai, üzle�, 

illetve ideológiai szempontok is. 

Az alapkutatási struktúrára több tekintetben kíván a kormányzat befolyást gyakorolni: az egyetemek „alapítványosítása”, a 

nemze� laboratóriumok létrehívása vagy az MTA kutatóhálózatának „államosítása” – ahol a kutatási témákat előzetesen 

engedélyeztetni kell – mind ebbe az irányba mutató lépések. 

Magyarország 2010‒2020 közö� lényegesen kevesebb erőforrást szánt a kutatás‐fejlesztési tevékenységek 

finanszírozására, mint pl. a hozzá hasonló történelmi‐poli�kai örökséggel rendelkező Lengyelország és Csehország. A 

magyar kutatás‐fejlesztési ráfordítások (Gross Expenditures on Research and Development) több mint fele az üzle� 

szektorból, kb. egyhatoda pedig külföldi forrásokból érkeze�. Az innovációs tevékenységet folytató vállalkozások aránya a 

közép‐európai országokhoz viszonyítva is alacsony, és folyamatosan csökken. A kormány a tudomány‐, technológia‐ és 

innovációpoli�káját nem a tudományos elemzésekre és szakmai viták során kialakult konszenzusra alapozza, hanem 

alárendeli a tudományon kívüli napi poli�kai érdekeinek. A szakmai körökből érkező véleményeket, esetleges bírálatokat 

poli�kai támadásnak bélyegzi, és figyelmen kívül hagyja.

Az elmúlt két évben a hatalom céljait szolgáló történe�rás és emlékezetpoli�ka új elemekkel egészült ki. A magyar 

történelem egyes eseményeinek átértékelése során semmibe veszik a történe�udományban kialakult konszenzust.

A történelem értékelésében háborús propagandát folytatnak: a győzelmeket felnagyítják, a vereségeket mentege�k, 

majdhogynem győzelemként értékelik. A történelmi tényeket meghamisító állításokat beilleszte�ék az iskolai 

tankönyvekbe is. Az idegenellenességet a történelmi események átértelmezésével is tovább szítják. A már létező 

kutatóintézetek melle� azonos kutatási irányú, de a Fidesz történelmi narra�váját hirdető intézeteket hoztak létre.
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A 2019 őszétől máig eltelt időszak ellentmondásos fejleményeket hozo� az Orbán‐rendszer történetében. A rendszer a 

Fidesz 2018‐as tavaszi választási győzelmével kiteljesede�, a miniszterelnök pedig hatalma csúcsára ért. Mégis, ezzel 

párhuzamosan a rendszer elindult a belső korhadás, erodálódás és a külső elszigetelődés útján. A rezsim által szíto� poli�kai 

polarizáció megállíthatatlannak bizonyult, a kormányzás pedig a hatalom bármi áron történő megtartásának technikájára 

csupaszodo� le. A rezsim autokra�kus elemei láthatóbbá, érezhetőbbé, fenyegetőbbé váltak, és már a liberális demokrácia 

díszletei is omladoznak. E folyamat egyik jele az általánossá vált rendele� kormányzás, amelyhez a járványhelyzet csak 

ürügyül szolgált. A 2022‐es tavaszi választások közeledtével a Fidesz poli�kai stratégiájában közpon� szerepet kapo�

a rendszer túlélésének biztosítása egy esetleges választási vereséget követően. A miniszterelnök arra törekszik, hogy

a választások eredményétől függetlenül is megtartsa vagy átmentse a hatalmát. Mindebben a korábbiakhoz képest új 

eszközöket használ.

Előző jelentésünkben bemuta�uk, hogy az Orbán‐rezsim feudális természetű klientúraépítése az öncenzúra, a félelem, a 

kiszolgáltato�ság és az alávetés kultúráját hozta létre. Az elitkorrupció és az állami korrupció nem deviancia, hanem a rezsim 

szerves része. A személyi függőségben tarto�, kétes szakmai kvalitásokkal rendelkező, ámde kipróbált lojalitású káderek 

hosszú távú közhatalmi megbízatása a hatalmi szerkezet bebetonozásának célját szolgálja. A hatalom koncentrációja, 

centralizációja és perszonalizációja, a széleskörű patrónus–kliens viszonyok a bűnöző állam és az újrafeudalizált társadalom 

ke�ősségét teremte�ék meg. Újraépült az urak és szolgák letűntnek hi� világa. A permanens szerveze� és hatásköri 

átalakítások nemcsak meginga�ák az állam működőképességébe vete� hitet, de a gyakorlatban is elmosták a határokat a 

domináns párt, az állam és az államot foglyul ejtő poli�kai vállalkozói kör közö�. E kao�kus viszonyok legfőbb oka a hatalmi 

hierarchia csúcsán álló vezér teljhatalma, amely többnyire korlátozatlanul érvényesül, és amely elé korlátokat – ritka 

kivételként – csak egyes társadalmi megmozdulások állítanak. Míg az Orbán‐rezsim első éveiben sok területen 

újraállamosításra került sor, aminek következtében megerősödö� az állam ellenőrző szerepe és ideológiai befolyása, addig 

az utóbbi fél év�zedben az állami vagyon korábban elképzelhetetlen méretű, szemérmetlen kisajá�tásának lehetünk tanúi. 

A magánosíto� intézmények elveszíte�ék korábbi társadalmi funkcióik számo�evő részét, miközben ezen intézkedések 

nyomán vélelmezhetően erősödni fog a rezsim legi�mációjában való szerepvállalásuk. Az így létrejö� ál‐

magánintézményeket a rendszer klientúrájának kezére játsszák, ami közvetlenül és súlyosan korlátozza a kultúra és az 

oktatás intézményi autonómiáit, és hátrányosan érin� a dolgozók státuszát.³

Az Orbán‐rendszer Európában elveszíte�e külső támogatóinak jelentős részét, a kormánypárt az EU‐ban légüres térbe 

került. Orbán már nem „Európa erős embere”, aki egy új, szokatlan modellt kínál, hanem az EU‐t belülről bomlasztó helyi 

autokrata, akinek trükkjeit kiismerték már. Az Európai Unió hosszú ideig ambivalens szerepet játszo�: fenntarto�a és 

legi�málta az Orbán‐rezsimet, de egyú�al korlátozta is a mozgásterét. Orbán uniós befolyásának csökkenése nyomán a 

Fideszt kiszoríto�ák az Európai Néppártból (EPP). A 2020 végén bekövetkeze� amerikai poli�kai fordulat tovább szűkíte�e 

az Orbán‐rendszer külső kapcsolatrendszerét, de az még mindig nem lebecsülendő, részint az egykori Jugoszlávia 

utódállamaival, részint számos kele� autokra�kus rendszerrel fenntarto� együ�működése mia�. Angela Merkel távozása 

és az új, CDU nélküli német kormány megalakulása viszont újabb pozícióvesztést jelent számára. Miközben tehát az EU‐ és 

NATO‐szövetségesekkel fenntarto� kapcsolatai folyamatosan romlanak, a diktatórikus rezsimekkel és szélsőjobboldali 

poli�kusokkal fenntarto� kapcsolatai változatlanul bará�ak, és rendszeressé váltak az európai szélsőjobb összefogására 

irányuló, mindeddig sikertelen kezdeményezései is.

ELLENZÉKI GYŐZELEM A VÁROSOKBAN

Fontos változás azonban, hogy 2019‐ben megjelent a hazai ellenállás határozo�abb mintája is. A választók egy része az 

elmúlt években megtanulta, hogy a demokra�kus változás kikényszerítéséhez nem elegendők a tüntetések, pe�ciók, ad hoc 

állampolgári reakciók.  Tudatos közösségépítésre, az ellenzéki erők egyesítésére és a választásokon való elszánt és

3   Lásd az ún. KEKVA‐modellről szóló, következő fejezetet jelentésünkben.
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nagyarányú részvételre van szükség. A 2019. őszi önkormányza� választásokon az ország nagyobb városainak többségében 

– köztük Budapesten – az ellenzék győzö�. Kiderült, hogy a Fidesz monoli�kus hatalma önkormányza� szinten megtörhető. 

Nemcsak ellenzéki buborékok, hanem jelentős demokra�kus ellensúlyok jö�ek létre a pártállam keretei közö�. Habár a 

közpon� hatalom a helyi adóbevételek elvonásával és a költségvetési források visszatartásával folyamatosan próbálja 

szűkíteni az ellenzéki vezetésű önkormányzatok mozgásterét, azok az an�demokra�kus közegben a szabadság szigeteiként 

működnek tovább. A jelenlegi időszak egyik legfontosabb kérdése a város és vidék közö� törésvonalak alakulása le�.

A 2019‐ben felélénkült ellenzéki ak�vitás végül oda vezete�, hogy a szé�agolt ellenzéki pártok, felismerve a választók 

elvárásait, 2020 decemberében közös értéknyilatkozatot fogadtak el.⁴ Ebben kinyilváníto�ák, hogy céljuk az Orbán‐

rendszer leváltása, aminek érdekében erőiket egyesítve, egyetlen közös miniszterelnök‐jelöltet és egyetlen közös listát 

állítanak a Fidesz jelöltjeivel szemben.

PANDÉMIA ÉS KIVÉTELES JOGREND

A 2019‐es poli�kai élénkülést befagyaszto�a a 2020 tavaszán megjelent Covid‐világjárvány. A világtörténelemben páratlan 

módon, az élet szinte valamennyi területén megszűnt, illetve nagyon megnehezült a közvetlen interakció és kollek�v 

cselekvés lehetősége. 2020 tavasza óta Magyarország helyzetét is alapvetően meghatározza a járvány kormányza� kezelése. 

Az Orbán‐rendszer, amely fennállása során fokozatosan megszünte�e a hatalommegosztást, végletesen centralizálva és a 

kormányfő egyszemélyi uralmára építve az államot, váratlanul rendkívüli helyzetbe került. Azonban nem arra használta fel 

az alkalmat, hogy új párbeszédbe kezdjen a társadalommal és visszatérjen a demokra�kus működéshez, hanem éppen 

ellenkezőleg: a járványkezelésre hivatkozva a kivételes jogrend bevezetésével a végrehajtó hatalom (prak�kusan Orbán 

Viktor) akaratának formális korlátait is lebonto�a.

Miközben a járvány következményeinek enyhítésére és a terjedés megakadályozására a jogrendszerben meglevő 

felhatalmazások elégségesek le�ek volna, a kormány az autoriter rendszerek különleges formáját stabilizálta a végrehajtó 

hatalom teljes közjogi felhatalmazásával.⁵ A veszélyhelyzetben ado� felhatalmazások jogállami sajátossága, hogy pontosan 

meghatározo� célokra, konkrét indoklásokkal és időbeli korlátokkal, végső parlamen� kontroll melle� lehet velük élni. Ilyen 

időszakokban nagyobb szerepe van a poli�kai önmérsékletnek és kultúrának, de a közjogi korlátok sem tűnnek el teljesen. 

Mivel Magyarországon a hatalomgyakorlás közjogi korlátai korábban leépültek, a jogállami kultúra pedig ki sem alakult, az 

Orbán‐rezsim könnyedén élt vissza a járványhelyze�el.

2020 márciusában hirde�e ki a kormány a veszélyhelyzetet, de részletesen nem indokolta meg a lényeges 

jogkorlátozásokat, nem igazolta, hogy az egészségügyi törvényben található eszközök miért nem elégségesek. Ezzel 

párhuzamosan a véleménynyilvánítás szabadsága is csorbult, ami akadályozta a védekezéshez szükséges 

információáramlást, különösen abban a helyzetben, amikor a kormányzat vagy késlelkedve, vagy egyáltalán nem te� eleget 

adatszolgáltatási köteleze�ségeinek. A felhatalmazási törvény alapján még a veszélyhelyzet megszűnésének a 

megállapítása is a kormány joga. Semmi nem utalt arra, hogy a járvány akadályozta volna az Országgyűlés működését, hiszen 

éppen ebben az időszakban, a véleménynyilvánítás súlyos korlátozása ala� fogadtak el egy sor olyan törvényt, amelyeknek 

semmi közük nem volt a járvány elleni védekezéshez. A teljes és korlátlan kormányza� felhatalmazás és a parlamen� 

törvénygyár párhuzamosan működö�. Az ún. átmene� törvény később törvényerőre emelte a kormány rendkívüli 

felhatalmazásával hozo� rendelkezéseket. De ezeken kívül is súlyos hosszú távú következményekkel járt a kormány 

ténykedése a járványhelyzet ala�.⁶ 

A járvány megjelenésekor a menekültek elleni poli�kai kampány céljait szolgálta a kiutasíto� iráni diákok ügye. A bíróság 

közreműködésével megfelelő alap nélkül, a járványügyi szabályok megsértése mia� utasíto�ák ki a Magyarországon tanuló 

diákokat, akik a kormánymédia híradásai szerint „behozták az országba” a vírust. Az emberi méltóság tömeges sérelmével 

járt a kórházi ágyak felszabadítása, amit Kásler Miklós miniszter, teljesen jogszerűtlen módon, utasításban rendelt el.

14

4   Lásd i�: h�ps://elovalasztas2021.hu/erteknyilatkozat/, letöltve 2021. 12. 30. Ebben a dokumentumban az ellenzéki pártok deklarálták, hogy „Magyarország egy új korszak 
kapujába ért. Az elmúlt év�zedben először nyílik valódi esély arra, hogy a magyar nép lerázza magáról a Fidesz‐KDNP korrupt és becstelen uralmát. Hiába próbálja 
ellehetetleníteni az ellenzéki pártok együ�működését a közelgő bukásától re�egő miniszterelnök, a kormányváltás melle� elköteleze� ellenzéki pártok készen állnak 
megadni a megfelelő választ a választójogi törvény an�demokra�kus módosításaira. Az ország irán� történelmi felelősségünk tudatában közös listát állítunk a közelgő 
országgyűlési választásokon, és egymással, illetve minden változást akaró polgárral egységben fogjuk leváltani az egypár� túlhatalmat kiépítő Fideszt.”

5   h�ps://helsinki.hu/wp‐content/uploads/atmene�‐torveny_amnesty‐ekint‐helsinki‐tasz.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

6   h�p://ekint.org/lib/documents/1595421967‐EKINT_Concentra�on_of_Power_Salvaged_‐_Coronavirus_Stocktaking_(analysis).pdf, letöltve 2021. 12. 30.
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A járványhoz semmilyen módon nem kapcsolható az a törvénymódosítás, amely szerint a születési nem anyakönyvi 

regisztrációját utólag nem lehet megváltoztatni. A társadalmi nem (gender) elleni ideológiai hadjárat részét képező 

törvénymódosítás melle�, azzal is összefüggésben az Országgyűlés egy poli�kai nyilatkozatot is elfogado� az Isztambuli 

Egyezmény elutasításáról a migrációs veszélyre hivatkozva.⁷

Súlyos következményekkel járt a Büntető törvénykönyv rémhírterjesztésre vonatkozó szabályainak módosítása.

A bizonytalan, rugalmas értelmezést lehetővé tevő tényállási elemek növelték az öncenzúrát és félelmet. Számos eljárás 

indult kormánykri�kus internetes bejegyzések mia�. A véleménynyilvánítás szabadságát az Alkotmánybíróság nem védte 

meg, a jogalkalmazó pedig elindíto�a a büntetőeljárásokat. Tehát a fenyegetés nem maradt elméle�. A jogkorlátozások 

poli�kai felhasználása nyilvánvalóvá vált a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által kezdeményeze� „dudálós 

tüntetés” résztvevőivel szembeni hatósági eljárás során, amelyben sorozatban szabtak ki aránytalan mértékű büntetést 

úgyneveze� szabálysértések mia�. Közben a rendőrség biztosítása melle� zajlo� le egy rasszista és agresszív demonstráció 

Budapest belvárosában.⁸

Az információszabadság is további korlátozásokat szenvede� el azzal, hogy a járvánnyal szembeni védekezés ürügyén az 

adatszolgáltatási köteleze�ség határidejét meghosszabbíto�ák. Ennek következtében az önkormányzatoktól elvont 

források és egyéb közpénzek sorsa ismeretlen maradhato�. A gazdaságvédelmi akcióterv poli�kai célja a legutóbbi 

önkormányza� választások után ellenzéki vezetésűvé vált önkormányzatok ellehetetlenítése. A poli�kai szelektálás nem 

�tkolt üzenete szerint a kormány poli�kájával lojális települések kaphatnak forrást. A finanszírozás, a jelentős fejlesztési 

források elosztása kijárásos alapon történik. Az ingyenes parkolás bevezetését, az iparűzési adó felének és a gépjárműadó 

egészének az elvonását, illetve a korábban odaítélt támogatások megvonását a járvány okozta gazdasági kényszer nem 

magyarázha�a, mert ugyanakkor a Fidesz‐vezetésű települések és Fidesz‐közeli vállalkozások jelentős támogatásokhoz 

juto�ak. Fontos példa erre, hogy miközben a járvány során, a gazdaságélénkítő támogatások elégtelensége következtében 

számos kisebb vállalkozás lehetetlenült el, a kormányfőhöz közel álló körök érdekeltségében álló szálloda‐ és balatoni 

kikötőfejlesztésekre arcátlanul nagy összegek juto�ak.⁹

A járvány időszaka ala�, korlátozo� érdekérvényesítést lehetővé tevő helyzetben szűnt meg a kulturális dolgozók 

közalkalmazo� státusza és az ebből származó fokozo�abb munkavállalói véde�sége. Ugyanekkor került az önkormányza� 

színházak többsége a miniszter által kineveze� felügyelő bizo�ságok gyámsága alá.

KEKVA – A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ KÖZÉRDEKŰ VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOK

2021 tavaszán burjánzani kezdtek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, amelyek párhuzamos 

hatalmi, irányítási központokként működnek Orbánhoz hű szereplők irányításával, a rendszer bebetonozásának céljából.¹⁰ 

Az Orbán‐rezsim az Alaptörvény és más kétharmados törvények, valamint a közjogi intézmények hatalomszilárdító, 

pártcélokat szolgáló átalakítása után fordult az alapítványi modellhez. Ezáltal a maga számára új hatalmi pozíciókat hozo� 

létre, és biztosíto�a ezek megtartását arra az esetre is, ha demokra�kus választások nyomán a kormányhatalom átadására 

kényszerülne.

Az első ilyen jellegű alapítványokat a felsőoktatásban hozták létre. Az egyetemek autonómiája 2011 óta folyamatosan 

csökkent, ahogy erre korábbi jelentésünk utalt. Az azóta eltelt időben a magyar felsőoktatási rendszer alapjaiban változo� 

meg azzal, hogy a felsőoktatás túlnyomó részét tekintve az állam formálisan kivonult az egyetemek fenntartásának 

feladatából.¹¹ 2019 és 2021 közö� az állami egyetemek többségét kiszervezték az említe� magánalapítványokba, amelyeket 

poli�kai alapon kiválaszto� személyekből álló kuratóriumok vezetnek. E modell lényege nagy tömegű állami vagyon 

  7   Lásd erről jelentésünk későbbi fejezeteit a genderpoli�káról, illetve az LMBTQI kisebbségek helyzetéről.

  8   A dudálók 2020 tavaszán a több �zezer kórházi beteg hirtelen hazaküldése (erről lásd a járványkezeléssel foglalkozó fejezetet) mia� �ltakoztak egy kört téve a 
körforgalomban, mivel más módon tüntetni a járványhelyzet mia� nem lehete�. A nagyösszegű pénzbírságokat kijárási �lalom megsértése, EU‐zászló ablakon való 
kidugása, indokolatlan hangjelzés és hasonlók mia� szabták ki rájuk, lásd: h�ps://444.hu/2020/05/16/o�‐volt‐a‐dudalos‐tuntetesen‐kitarto�‐egy‐unios‐zaszlot‐a‐
kocsibol‐150‐ezerre‐bunte�ek, letöltve 2021. 12. 30. A rasszista tüntetésre, amelyet a rendőrség biztosíto�, ahelye�, hogy feloszlato� volna, egy gyilkosságot követően 
került sor a Deák téren 2020 augusztusában. h�ps://magyarnarancs.hu/belpol/onbiraskodasra‐buzdito�ak‐a‐deak‐teri‐gyilkossag‐mia�‐szerveze�‐rasszista‐
demonstracion‐130239, letöltve 2021. 12. 30.

  9   h�ps://www.valaszonline.hu/2021/02/26/turisz�ka‐tamogatasok‐ugynokseg‐mtu‐guller‐zoltan/; h�ps://24.hu/belfold/2020/05/26/szallodafejlesztes‐mtu‐magyar‐
turisz�kai‐ugynokseg‐balaton‐meszaros‐garancsi/;

        h�ps://atlatszo.hu/kozpenz/2020/10/21/folytatodik‐a‐balaton‐kiarusitasa‐berbeadjak‐a‐vitorlaskikotoket‐vizpar�‐telkeket‐priva�zalnak/; mindhárom letöltve 2021. 12. 30.

10   A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról részletesen írunk a jelentés következő fejezetében.

11   Lásd a jelentés felsőoktatásról szóló fejezetét.

 



kivonása az állami szabályok alól, sorsának követhetetlenné tétele és a felsőoktatás poli�kai ellenőrzésének hosszú távú 

biztosítása. Nemcsak hagyományos felsőoktatási intézmények juto�ak szokatlanul nagy értékű vagyoni elemekhez, hanem 

más, többnyire homályos célú („tehetséggondozás” stb.) szervezetek is, mint például a Mathias Corvinus Collegium, a 

Ba�hyány Lajos Alapítvány, a Közép‐Európai Oktatásért Alapítvány vagy a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány. Az 

átalakítás módot nyújt arra, hogy az intézményvezetőket ideológiai és személyes megbízhatóság alapján válasszák ki, a 

közalkalmazo� státusz megszüntetésével pedig nő� a munkavállalói kiszolgáltato�ság.¹² Az egyetemi autonómiát 

felszámoló alapítványosítás ellen az oktatói és hallgatói kollek�va egészét á�ogó �ltakozás csak a speciális helyzetben lévő 

Színház‐ és Filmművésze� Egyetemen (SZFE) alakult ki.¹³

Az autoriter hatalomgyakorlás erősödése és a „veszélyhelyzet” kihirdetése tovább nehezíte�e a szabadságjogok 

gyakorlását. 2021 nyarán az Európai Bizo�ság közzéte�e a jogállamiság helyzetéről szóló második, minden tagállamra 

kiterjedő jelentését, amely szerint Magyarországon a korrupció kezelése, a médiapluralizmus és általában a jogalkotás és az 

igazságszolgáltatás függetlensége súlyosan kifogásolható állapotban van.¹⁴

Amennyire stabilnak látszanak azok a hatalmi, intézményi keretek, amelyekkel a rendszer hatalmát hosszú távra biztosítani 

igyekszik, annyira törékenyek belülről. A bizalmatlanságra épülő egyszemélyi vezetés és a centralizált döntési struktúra nem 

teszi lehetővé a komplex problémák kezelését, és instabilitást okoz. Választási vereség esetén a karizma�kus vezér kiesése a 

rezsim teljes összeomlását eredményezhe�. Másrészt a militarizált poli�kai beszéd és a fegyveres erők esetleges 

bevetésének intézményi és jogi előkészítése, továbbá az ellenzékiek �tkosszolgála� eszközökkel történő megfigyelése azt 

jelzik, hogy a kormányza� pozíció elvesztésének lehetősége félelemmel töl� el a poli�kai hatalom birtokosait és a hozzájuk 

közel állókat már csak azért is, mert arra számíthatnak, hogy egy ilyen fordulatot követően korrupciós vádak alapján jogi 

eljárásokat indítanak majd ellenük. Egy ilyen helyzetben az igazgatási csoport egyes tagjai dezertálhatnak, és megnőhet a 

kiszámíthatatlan és nagy társadalmi árral járó pánikszerű hatalmi viselkedés veszélye is. Mára világosan látszik, hogy az 

Orbán‐rendszer lényegéhez tartozik az állami erőszakszervezetek eszközrendszerének folyamatos bővítése – amit újabban 

elsősorban a Terrorelhárítási Központnak (TEK) ju�ato� újabb fejlesztési források,¹⁵ a honvédelmi törvény módosítása¹⁶ és 

a nagyarányú fegyvervásárlások fémjeleznek –, valamint az ellenzék megfenyegetése arra az esetre, ha győzelmük esetén 

hozzá mernének nyúlni a rendszer közjogi alapjaihoz. Egyre világosabb, hogy az Orbán‐rezsim az ellenzékhez és a független 

intézményekhez való viszonyában a Putyin által meghonosíto� orosz gyakorlatot köve�, amelyben ha a nyílt erőszak nem is, 

de a megfigyelés, lehallgatás, megfélemlítés és zsarolás kiemelt szerephez jut.

ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS

Miközben a rezsim fokozatosan militarizálódo�, az ellenzék összefogo�, és 2021 őszén egy rendkívül sikeres előválasztás 

megszervezésével bizonyíto�a életképességét. Az előválasztás esélyt ado� a demokra�kus ellenzéki pártok jelöltjeinek, 

hogy saját köreikből kilépve megméressék magukat, és egyú�al esélyt ado� a választópolgároknak, hogy időben 

megismerkedjenek az ellenzék jelöltjeivel. Az előválasztás egy történelmi pillanatra visszahozta a demokráciát, illetve 

megmuta�a, hogy milyen lehetne egy demokra�kus Magyarország. Alkalmat ado� arra, hogy a választók és leendő 

választo�jaik közvetlenül találkozzanak, beszélgessenek, vitatkozzanak egymással. Noha a közmédia nem ve� tudomást az 

előválasztásról, ez az esemény láthatóvá te�e az ellenzéken belüli erőviszonyokat, és egyú�al képet ado� az ellenzék elő� 

álló feladat nagyságáról. Az előválasztás újra alkalmat ado� a poli�zálásra, arra, amiről az Orbán‐rezsim kitartó állami 

propagandával próbálta leszoktatni a választókat az elmúlt év�zedben. A mai Magyarországon egyszerre van jelen az 

önkényuralomra hajló állami és jogi berendezkedés és az a�ól szabadulni akaró társadalom.

A közvagyon ellentételezés nélkül történő kivezetése az állam felügyelete alól nem a közfeladatot ellátó közérdekű 

vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) modellel kezdődö�. A KEKVA‐k proto�pusát a Magyar Nemze� Bank (MNB) alko�a meg 

16

12   h�ps://telex.hu/belfold/2021/09/27/1630‐milliardot‐kapnak‐az‐egyetemi‐alapitvanyok‐a‐kovetkezo‐ot‐evben; h�ps://www.szabadeuropa.hu/a/mcc‐milliard‐
kozpenz/31020384.html; mindke�ő letöltve 2021. 12. 30.

13   Az SZFE ügyéről részletesen írunk a jelentés felsőoktatási fejezetében. Az SZFE‐ellenállás okairól lásd: h�p://www.ekint.org/alkotmanyossag/2020‐12‐19/a‐kitarto‐
ellenallas‐�tka‐mit‐uzen‐az‐szfe‐polgarainak‐kuzdelme, letöltve 2021. 12. 30.

14   h�ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_3761 , letöltve 2021. 12. 30.

15   h�ps://nepszava.hu/3069659_5‐5‐milliardot‐kapo�‐a‐tek‐megszerzik‐a‐hos‐utcai‐ingatlanokat‐is, letöltve 2021. 12. 30.

16   h�p://www.ekint.org/alkotmanyossag/2021‐01‐07/voros‐imre‐kulonleges‐jogrend‐katonakkal‐mindorokke, letöltve 2021. 12. 30. 
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2014‐ben, amikor létrehozta a Pallas Athéné alapítványokat. Matolcsy György MNB‐elnök a jegybanki alapítványok vezető 

testületeibe a hatalomhoz közel álló, számos esetben az MNB vezetésében dolgozó és ezáltal személy szerint neki alárendelt 

személyeket neveze� ki. Az MNB a vagyonából 267 milliárd forintot ju�ato� az általa létrehozo� alapítványoknak.¹⁷ A 

kormánypárt ezt követően megkísérelte törvénybe iktatni és meggyőzni a közvéleményt arról, hogy ami egyszer a jegybanki 

alapítványoké le�, az „elveszíte�e közpénz jellegét”.¹⁸ Az Alkotmánybíróság azonban kimondta, hogy a jegybanki 

alapítványok közpénzből gazdálkodnak és közfeladatot látnak el.¹⁹ Hasonló megállapításra juto� a Kúria,²⁰ a Nemze� 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,²¹ valamint a Közbeszerzési Döntőbizo�ság²² is a jegybanki alapítványokra 

vonatkozó döntéseikben. A közvagyon közvetlen magánvagyonná alakítása tehát akkor még nem sikerült, de a modell másik

lényegi eleme azóta is működik: az állami intézményrendszer kiiktatásával, mégis közpénzből és a közvagyon terhére erősíteni 

és fenntartani a Fidesz hátországát. Utóbbi funkciónak része az alapítvány által végze� korlátozo� gazdálkodási tevékenység is 

(pl. ingatlangazdálkodás, értékpapírok kezelése), amely bizonyos mértékig képes lehet további vagyonju�atások híján is 

biztosítani az alapítványok fenntartását (az angolszász világban ismert endowment‐modell mintájára).

A kormány 2019‐re továbbgondolta és kiterjeszte�e a modellt. Az első KEKVA a Budapes� Corvinus Egyetem fenntartására 

jö� létre, az állam pedig a MOL és a Richter részvényeiből 10‐10 százalékot ajándékozo� a fenntartó alapítványnak. Ezt 

köve�e a csak nevében hasonló Mathias Corvinus Collegium (MCC). A jövő nemzedékek jobboldali elitképzőjének 

megálmodo� káderkeltetőt működtető KEKVA szintén ingyenesen kapo� 10‐10 százalék MOL‐ és Richter‐részvényt. A két 

alapítványnak ju�ato� részvények közel 600 milliárd forin�al rövidíte�ék meg az államháztartást. 2021 őszén már harminc 

fölö� járt a megalapíto� vagy bejelente� KEKVA‐k száma, az államtól elvont vagyon mértéke is ennek megfelelően 

növekszik. Az alapítványok kétharmada felsőoktatási intézményhez, a maradék leginkább valamilyen kulturális, oktatási 

tevékenységhez kapcsolódik.

A kineveze� kurátorok többsége rendelkezik valamilyen államhatalmi kötődéssel, nem ritkán a kormány tagjai, fideszes 

önkormányza� vezetők vagy más fideszes �sztségviselők közül kerülnek ki a kuratóriumok tagjai. Az egyetemek 

fenntartására létrehozo� alapítványok kuratóriumaiba a poli�kai káderek mellé jóval kisebb számban az intézményhez 

kötődő egyetemi vezetők (pl. Merkely Béla orvosegyetemi rektor, Bozsik Yve�e táncművésze� egyetemi tanár), illetve 

jelentős gazdasági szereplők (pl. Richter, Bosch, Audi) képviselői is bekerültek.

A legtöbb alapítvány az általa fenntarto� intézmény jelenleg is használt ingatlanait kapta meg az államtól, illetve további 

600 millió forint vagyonju�atásban részesült. Összesen több mint 2000 tételből áll a KEKVA‐knak ju�ato� 

ingatlancsomag.²³ Számos alapítvány az általa használt ingatlanon felül is jelentős közvagyonhoz juto�. Az MCC‐t 

működtető alapítvány például a szervezet központjaként szolgáló több milliárd forint értékű gellérthegyi épületegyü�es 

melle� megkapta az egykori pécsi nemze� kaszinót, Révfülöpön egy gyerektábort és egy vitorláskikötőt, Szekszárdon egy 

üzletházat és további ingatlanokat Szombathelyen és Zalaegerszegen. A Fidesz káderképzője részére átado� részvények, 

ingatlanok és egyéb ju�atások könyvszerin� értéke a szervezet alapító okirata szerint megközelí� az 500 milliárd forintot.²⁴ 

Ezzel minden bizonnyal az MCC alapítványa a legjobban elláto� KEKVA. Az MCC az elképesztő vagyonból egyrészt akár 

év�zedeken át képes lehet biztosítani a hatalom jelenlegi birtokosai számára fontos utánpótlásképzést, másrészt a jelenleg 

állami pénzből fenntarto� kormányközeli agytrösztöket is kisegíthe� rendszeres megbízásokkal, például poli�kailag 

hasznos elemzések és közvéleménykutatások finanszírozásával. Az MCC egyből be is vásárolta magát a könyvkiadás és a 

könyvkereskedelem egyik jelentős hazai szereplőjébe, a Libri‐Bookline csoportba.²⁵ Az MCC példája kiváló bizonyítéka a 

KEKVA‐modell mögö� poli�kai szándéknak: a kormány nem az amúgy gazdag hagyományokkal rendelkező szakkollégiumi 

mozgalom egészét támoga�a, hanem kiemelt egy hozzá igencsak közel álló intézményt.

17 h�ps://transparency.hu/wp‐content/uploads/2018/01/Javaslatok‐a‐korrupci%C3%B3‐visszaszor%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra‐Magyarorsz%C3%A1gon.pdf, letöltve 
2021. 12. 30.

18   h�ps://index.hu/video/2016/03/01/kosa_a_kozpenzrol/, letöltve 2021. 12. 30.

19   6/2016. (III. 11.) AB határozat. 

20   h�ps://index.hu/gazdasag/2016/03/30/mnb_alapitvanyok_kuria_itelet_kozerdeku_ada�genyles/, letöltve 2021. 12. 30.

21   h�ps://naih.hu/dontesek‐infoszab‐allasfoglalasok?download=287:allasfoglalas‐a‐magyar‐nemze�‐bank‐pallas‐athene‐alapitvanyai‐altal‐koto�‐tamogatasi‐  
szerzodesekrol, letöltve 2021. 12. 30.

22   h�p://nol.hu/gazdasag/elore‐menekulnek‐az‐mnb‐alapitvanyok‐1615583, letöltve 2021. 12. 30. 

23   Funkcionálisan ennél kevesebb ingatlanról van szó, mert egy nagyobb ingatlant nem ritkán több helyrajzi szám ala� tartanak nyilván. Az ingatlanok többsége  földbirtok.

24   h�ps://korrupcio.hvgblog.hu/2021/05/05/vajon‐jogallamot‐jatszanak‐nem‐�tkolja‐a‐szerzodeseit‐a‐ma�hias‐corvinus‐collegium‐alapitvany/, letöltve 2021. 12. 30.

25   h�ps://mfor.hu/cikkek/vallalatok/ujabb‐ertekes‐vagyonelemmel‐gazdagodo�‐a‐szazmilliardok‐diszponalo‐allami‐alapitvany.html, letöltve 2021. 12. 30.

 



A kormány a nagyívű kezdeményezéshez új jogi formát hozo� létre. Az alaptörvényi védelemmel is megerősíte� KEKVA‐król 

külön törvény születe�.²⁶ A KEKVA‐modell legfontosabb jellemzőit az alábbiakban összegezzük:

KÖZFELADATOK ÉS ÜZLETI CÉLOK KEVEREDÉSE

A KEKVA‐kra már nem vonatkozik a polgári törvénykönyv és a civil törvény azon �lalma, miszerint civil szervezet nem 

alapítható elsősorban gazdasági‐vállalkozási tevékenység folytatására.²⁷ A KEKVA‐k által a magyar jogban szokatlan 

konstrukció jö� létre, amelyet a törvény maga is „sajátos” megoldásnak tekint. A törvény arra kötelezi a KEKVA‐kat, hogy a 

nekik ju�ato� állami vagyont fordítsák az általuk ellátandó közfeladatra, illetve használják a közérdekű céljaik 

megvalósítására. Emelle� azonban lehetővé teszi, hogy a „piaci magánbefektető elvével összhangban gazdálkodási 

tevékenységet” végezzenek. Az állam a közfeladatokat a jelenleg hatályban lévő államháztartási szabályozás értelmében 

elsőrendűen költségvetési szervek útján látja el. Minden más megoldás, így például államháztartáson kívüli szervezetek 

bevonása, csak kisegítő jelleggel megengede�.²⁸ Az ebből fakadó konfliktus különösen jól látszik azoknál az alapítványi

működésbe került egyetemeknél, amelyek klinikákkal is rendelkeznek. Ezeknél túl nagy kockázat lenne teljesen elengedni az 

ellátás biztonsága szempontjából megkerülhetetlen intézményeket, ezért a törvény korlátozta az egészségügyi közfeladatot 

ellátó intézmények esetében a vagyongazdálkodás szabadságát, csak állami hozzájárulással engedi meg az ingatlanok eladását.

A KEKVA‐k kapcsán bevezete� új koncepció egyfelől feltétele az említe� endowment‐modell megteremtésének, 

ugyanakkor utat nyithat hosszabb távon egyéb állami funkciók, szektorok kiszervezésének is. Fontos látni, hogy ennek az 

alapítványi modellnek az erede� rendeltetése az, hogy magánvagyonokat az oktatás és a kultúra szolgálatába állítson. Ezzel 

szemben a Magyarországon kitalált és bevezete� megoldás ennek éppen a fordíto�ja, a KEKVA‐modell a közvagyont 

visszavonhatatlanul kivonja az állam ellenőrzése alól. Bár a KEKVA‐k kuratóriumainak tagjai közö� megtalálni az üzle� szféra 

képviselőit is, a vezetők zöme kormányközeli figura, ami arra enged következtetni, hogy a hatalom jelenlegi birtokosai e 

kineveze�eken keresztül igyekeznek tartóssá tenni a befolyásukat.

AZ ÁLLAM A JÖVŐBEN IS KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL

AZ ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL VÉGZETT KÖZFELADATOK FINANSZÍROZÁSÁRA²⁹

A KEKVA‐modell valódi célja kiütközik a hosszútávú finanszírozás és a fenntarthatóság vizsgálatánál is. Az állam úgy alko�a 

meg ezeket az alapítványokat, hogy a jövőben is köteles lesz a most alapítványi formába bújtato� intézmények költségvetési 

finanszírozására, miközben elveszí� a beleszólását a közfeladatot ellátó intézmények működésébe és pénzhasználatába. 

Ezzel egyidejűleg az intézmények fele� kontrollt a jelenlegi kormány által kineveze� tagokból álló kuratóriumok veszik át. 

Ebben a konstrukcióban aligha lehet valódi modellváltásról beszélni, sokkal inkább a felsőoktatás jelentős és az egészségügy 

fontos részének a kiszervezése történt meg. Ezt támasztja alá az is, hogy a modellváltásnak neveze� folyamatot nem előzte 

meg valódi párbeszéd az érinte� intézményekkel, a végső koncepció pedig a kormány poli�kai érdekei szerint folyamatosan 

változo�. Egyedül a Budapes� Corvinus Egyetem gazdasági mozgástere nő� érdemben, bár a MOL‐ és a Richter‐részvények 

hozamai önmagukban nem valószínű, hogy fedezni fogják a működési költségeket, tehát minden bizonnyal a „Közgáz” 

esetében is fennmarad az állami finanszírozás szükségessége. Meg kell jegyeznünk, hogy a kormány az Európai Unió 

helyreállítási alapjából több mint 1000 milliárd forintot szánt a felsőoktatás finanszírozására, amely a magyar állami 

finanszírozást meghaladó forrásokat jelente� volna az alapítványoknak. Ez az elképzelés azért buko� meg, mert a Bizo�ság 

ehhez nem járult hozzá.³⁰

AZ ALAPÍTÓNAK, AZAZ A MAGYAR ÁLLAMNAK

AZ ALAPÍTÁST KÖVETŐEN MEGSZŰNIK A BEFOLYÁSA A KEKVA‐K MŰKÖDÉSÉRE³¹

Az önálló jogi személyiséggel bíró alapítványi működési forma teszi lehetővé, hogy a közvagyon végleg kikerüljön az állam 

ellenőrzése alól. Ez bármely alapítvány esetében érvényes, a konkrét helyzetben pedig azt jelen�, hogy amit az állam
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26    A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (KEKVA‐törvény).

27   KEKVA‐törvény 3. § (5) bekezdés.

28   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) bekezdés. További korlátozások találhatóak a 7. § (2) bekezdésében, valamint a 41. § (1)–(2) 
bekezdésekben.

29   KEKVA‐törvény 1. § (3)–(4) bekezdések.

30   h�ps://telex.hu/belfold/2021/05/12/inkabb‐nem‐kerte‐a‐magyar‐kormany‐az‐egyetemi‐fejlesztesekre‐akart‐1200‐milliard‐forintot‐brusszelbol, letöltve 2021. 12. 30.

31   KEKVA‐törvény 7. §.
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a KEKVA‐nak átad, azt a jelenlegi, minősíte� többséget igénylő jogszabályok alapján többé nem lehet állami vagyonná 

visszaalakítani. A KEKVA‐knak ugyanis az alapító okiratát kellene á�rni ahhoz, hogy megváltozzon az alapítványi 

vagyonkezelés rendje, csakhogy az alapító okirat módosítása olyan alapítói jog, amelynek a gyakorlására a KEKVA‐k 

kuratóriuma lényegében visszavonhatatlan felhatalmazást kap.³² Az alapító ráadásul előírhatja, hogy mely kérdésekben 

nem módosítható az alapító okirat. A �lalom kizárólag akkor oldható fel, ha a módosításra jogszabályi követelményeknek 

való megfelelés érdekében van szükség. A kuratóriumok túlméreteze� jogkörei azonban a módosítási �lalom körébe esnek. 

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a törvény nem engedi meg az alapítónak azt, hogy meggondolja magát, ezért 

egyetlen alapítványt, így a KEKVA‐kat sem lehet megszüntetni. Vagyis az állam ilyen módon sem tudja visszaterelni a 

költségvetésbe az elalapítványozo� ezermilliárdokat.

Ennek az önmagában is példátlan konstrukciónak nemcsak az állam által kiszerveze� közfeladatok, hanem azon 

nemzetgazdasági szempontból fontos cégek fele� ellenőrzés szempontjából is kiemelt jelentősége van, amelyek részvényei 

immár a KEKVA‐k vagyonát képezik. A jövőben a magyar államnak az eddigieknél is kevesebb lehetősége lesz arra, hogy 

beleszóljon például a MOL, az ózdi acélgyár, vagy a Richter Gedeon működésébe.

AZ ÁLLAM NEM TUDJA A JÖVŐBEN VISSZAHÍVNI

A KURATÓRIUMOK TAGJAIT, ÉS ÚJ TAGOKAT SEM TUD KINEVEZNI

Annak érdekében, hogy az államhatalom jelenlegi birtokosainak az érdekkörében maradjon a KEKVA‐knak ju�ato� vagyon 

kezelése, a kormánynak többségében hozzá hű embereket kelle� a KEKVA‐k vezetésébe ju�atnia, és őket leválthatatlanná 

kelle� tennie. Ezt technikailag úgy oldo�ák meg, hogy a KEKVA‐k kuratóriumai, vagyis az ügyvezető szervek megkapják az 

alapítói és a vagyonkezelői jogokat.³³ A kuratóriumok önállóan jogosultak dönteni a KEKVA‐k jövőjéről, valamint az 

elajándékozo� vagyon sorsáról. A KEKVA a neki ju�ato� vagyonnal, amint erre már utaltunk, „piaci magánbefektető” 

módjára, szabadon gazdálkodhat, a vagyontárgyakkal kisebb megkötések melle� szabadon rendelkezhet.

A kuratóriumok első generációs tagjait a kormány, pontosabban az egyes KEKVA‐k tevékenységének megfelelő területért 

felelős miniszter nevezi ki. Ezt követően viszont a kuratóriumok tagjai maguk döntenek a megüresedő helyek feltöltéséről. 

Így jó esély van arra, hogy ha valamelyik kuratóriumi tag mandátuma megszűnik, akkor a kormányközeli tagok által dominált 

testületek az új tag kiválasztása során is törekedni fognak hasonló gondolkodású vezetők meghívására. A kuratórium 

számára egy valami �los: a ráruházo� alapítói és vagyonkezelői jogokról nem mondhat le, és e jogait nem adhatja át másnak.

A rendszer nemcsak felfelé, a jövőben megválaszto� kormányok felé zár, de lefelé is, ami különösen az egyetemek esetében 

cáfolja a kormány által hangsúlyozo� érveket, miszerint az alapítványi forma az intézmények függetlenségének a záloga. 

Valójában a KEKVA‐k nem járulnak hozzá az intézményi autonómia erősítéséhez, hiszen az egyetemek oktatói, hallgatói és 

az érdekképvisele� szervezetek sem kapnak beleszólást a kuratóriumok összetételébe, sem a működésébe.

A MŰKÖDÉS DEMOKRATIKUS KONTROLLJÁNAK ELLEHETETLENÍTÉSE

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány olyan intézmény, amelyben egyetlen személy gyakorolja az alapítói 

jogokat, kezeli a vagyont, és egyú�al kizárólagos kedvezményeze�je az alapítványnak.  A KEKVA‐törvény erejénél fogva 

egyetlen személy (maga az alapítvány) rendelkezik az alapítvány (önmaga) fele�, vagyis a jogalkotó egyetlen személyt 

ruházo� fel azzal a joggal, hogy háromféle minőségben fellépve egyidejűleg háromféle funkciót töltsön be.

A működési kontrollok beépítése amúgy sem volt fontos szempont a struktúra kialakításánál. A kuratóriumi tagokra 

vonatkozóan a KEKVA‐törvény teljességgel nélkülözi a közhatalmi szervezetek esetén megszoko� összeférhetetlenségi 

szabályokat, pedig közfeladat‐ellátásukból adódóan számtalan érdekösszeütközés merülhet fel a különféle �sztségeik 

közö�. Kérdés, hogy egy esetleges érdekkonfliktus eseten mi biztosítja majd, hogy a KEKVA az általa fenntarto� intézmény 

szempontjait előbbre vegye, mint mondjuk a kuratóriumban helyet foglaló állam�tkár vagy cégvezető poli�kai céljait, illetve 

üzle� számításait. Nem beszélve olyan helyzetekről, amikor közvetlen anyagi haszna származhat a kuratórium tagjának vagy 

a tag hozzátartozójának a KEKVA gazdasági döntéseiből, ingatlanügyleteiből vagy éppen beszerzéseiből.

Vélhetően a KEKVA‐k által átve� közfeladatok és a nekik ju�ato� közvagyon fele� eddig legalább formálisan érvényesülő 

közhatalmi kontrollok leépítése lesz a jelenlegi hatalom számára a legnehezebb feladat. A KEKVA‐k gazdálkodását – mivel

32   KEKVA‐törvény 10. § (6) bekezdés.

33   KEKVA‐törvény 7. § (5) bekezdés.

  



ingyenes államivagyon‐ju�atásban részesültek – az Állami Számvevőszék is ellenőrizhe�. Azok az okok pedig, amelyek a 

jegybanki alapítványok esetében biztosíto�ák a közérdekű adatokhoz való hozzáférést vagy a közbeszerzési köteleze�séget, 

a KEKVA‐k esetében is fennállhatnak. Ez utóbbi kérdésben azonban a közbeszerzési törvény hagy némi bizonytalanságot 

azáltal, hogy a KEKVA‐kat – eltérően például a közalapítványoktól – nem nevesí� a közbeszerzési eljárás lefolytatására 

köteleze� szervezetek körében. Ez azt jelen�, hogy a KEKVA‐k csak abban az esetben kötelesek közbeszerzési eljárást 

lefolytatni, ha a működésüket többségében valamelyik közhatalmi szerv (például az Országgyűlés vagy a kormány) 

finanszírozza. A felsőoktatási intézmények és az azokat fenntartó KEKVA‐k – köszönhetően a hosszútávú költségvetési 

köteleze�ségvállalásnak – vélhetően e szabály mia� továbbra is a kénytelenek lesznek közbeszerzési eljárást kiírni.³⁴ Más 

lehet a helyzet azokkal a KEKVA‐kkal, amelyek – bár szintén közfeladatot látnak el – működésüket döntően az államtól 

kapo� vagyon hozamaiból fedezik.

Félő továbbá, hogy az Alaptörvénybe a KEKVA‐fogalommal egyidejűleg beemelt szűkíte� közpénz‐definíció³⁵ is azt a célt 

szolgálja, hogy középtávon, esetleg további jogszabály‐módosítások segítségével megszűnjék a KEKVA‐k működésének 

minimális társadalmi ellenőrzése is. 

Különféle elemzések szüle�ek arról, hogy mi a KEKVA‐konstrukció valódi célja. Ezek közö� szerepelt a jobboldal kulturális 

hegemóniájának hosszú távú biztosítása, a felsőoktatás kiszervezése, poli�kai ellenőrzés alá vonása, a Fidesz közeli poli�kai‐

gazdasági agytrösztök folyamatos finanszírozásának megteremtése, a jobboldali poli�kai elit utánpótlási bázisának 

biztosítása, vagy az, hogy stratégiailag fontos vállalatok irányítása egy esetleges kormányváltás esetén is jelenlegi 

kormánypártok közelében maradjon, netán a közhatalom melle� működő párhuzamos („árnyék‐”) állam kiépítése.

Ezek minden bizonnyal szempontok lehe�ek a KEKVA‐modell megalkotása során. Az azonban bizonyos, hogy a KEKVA‐kba 

kiszerveze� nemze� vagyon jócskán meghaladja az 1000 milliárd forintot, és a ju�ato� vagyont már nem lehet csak úgy 

visszavenni. A KEKVA‐törvény kétharmados parlamen� többséggel persze módosítható. Nem kizárt, hogy kétharmados 

döntések láncolatával az állam később visszaszerezhe� az alapítói jogait, amelyek birtokában átalakíthatja a KEKVA‐k 

működését. Így például megnyirbálhatja a kuratóriumok rendkívül túlméreteze� hatásköreit, vagy új tagok kinevezésével 

megváltoztathatja a kuratóriumok összetételét.

Az Alaptörvény módosításával egy következő országgyűlés az egész KEKVA‐struktúrát felgöngyölíthe�. Ha ez be is 

következne, a KEKVA‐k által te� vagyonkezelői döntések e�ől még érvényben maradnak. Vagyis, ha a nekik ajándékozo� 

vagyonból másnak ju�atnak, az így elvesze� vagyon már végképp nem lesz visszavehető.

KÖZFELADATOT ELLÁTÓ KÖZÉRDEKŰ VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOK LISTÁJA (2021. NOVEMBER 12.)

 Ba�hyány Lajos Alapítvány

 Budapes� Gazdasági Egyetemért Alapítvány

 Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány

 Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány

 Hauszmann Alapítvány

 Jövő Nemzedék Földje Alapítvány

 Közép‐ és Kelet‐európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány

 Közép‐európai Építe� Örökség Megőrző Alapítvány

 Közép‐európai Oktatási Alapítvány

 Maecenas Universita�s Corvini Alapítvány

 Magyar Agrár‐ és Éle�udományi Egyetemért Alapítvány

 Magyar Kultúráért Alapítvány
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 Magyar Táncművésze� Egyetemért Alapítvány

 Makovecz Campus Alapítvány

 Marek József Alapítvány

 Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

 Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány

 Moholy‐Nagy Művésze� Egyetemért Alapítvány

 MOL ‐ Új Európa Alapítvány

 Nemze� Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány

 Neumann János Egyetemért Alapítvány

 Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány

 Pannon Egyetemért Alapítvány

 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

 Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

 Soproni Egyetemért Alapítvány

 Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

 Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

 Színház‐ és Filmművészetért Alapítvány

 Testnevelési Egyetemért Alapítvány

 Tokaj‐Hegyalja Egyetemért Alapítvány

 Universitas Miskolcinensis Alapítvány

 Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány

Az Orbán‐rendszerre kezde�ől fogva érvényes, hogy „ideológialkalmazó, nem ideológia‐vezérelt”,³⁶ azaz az uralkodó 

poli�kai elit tevékenységét nem bizonyos közösen vallo� eszmék, értékek, normák koherens rendszere vezérli, hanem 

pragma�kus hatalomtechnikai megfontolások: a „jobboldali” ideológiai panelek: a „keresztény‐nemze�” vagy éppen az 

ősmagyar szimbolika alkalmazását a rendszer a mindenkori napi poli�kai szükségletekhez igazítja. Előző jelentésünk³⁷ óta 

ebben a tekintetben nincs lényegi változás, ugyanakkor vannak bizonyos fejlemények, amelyeket érdemes regisztrálnunk.

A „KULTURÁLIS KORSZAK” MEGALAPOZÁSÁNAK IGÉNYE

2018‐ban az immár harmadik kétharmados felhatalmazás birtokában Orbán Viktor elérkeze�nek lá�a az időt egy „kulturális 

korszakváltás” meghirdetésére: olyan mélyreható változások elindítására, amelyek a poli�kai rendszer stabilizálásán túl az 

orbáni Magyarországon egy új „szellemi természetű rend, közös hangulat, ízlésvilág, egyfajta viselkedési mód” 

kialakulásához is elvezetnek majd.³⁸

A hosszabb távú, „stratégiai gondolkodás” igénye azután merülhete� fel, hogy egy korábbi, az értelmiségi elit egyes 

képviselőit kipécéző „kultúrharc‐projekt” kifulladt. Szakács Árpád Kinek a kulturális diktatúrája?³⁹ című cikksorozata 
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36   Kozák Márton–Magyar Bálint: Ha nem tetszik a rendszer… A rendszerkri�kai alapállás stratégiája, Élet és Irodalom, 2020. augusztus 7. h�ps://www.es.hu/cikk/2020‐08‐
07/kozak‐marton‐magyar‐balint/nem‐a‐rendszer.html, letöltve 2021. 12. 30.

37   Há�al Európának, h�p://oktatoihalozat.hu/wp‐content/uploads/2020/03/magyar.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

38   h�ps://2015‐2019.kormany.hu/hu/a‐miniszterelnok/beszedek‐publikaciok‐interjuk/orban‐viktor‐beszede‐a‐xxix‐balvanyosi‐nyari‐szabadegyetem‐es‐diaktaborban, 
letöltve 2021. 12. 30.

39   h�ps://www.magyaridok.hu/szakacs‐arpad‐kinek‐a‐kulturalis‐diktaturaja/, letöltve 2021. 12. 30. 
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markáns kultúrpoli�kai vonalvezetést követelt, számonkérte a szélsőjobbos elviséget, és nemcsak a hazai kulturális elit 

fővonalát, hanem egy sor jobboldali, a Fideszt és a NER‐t amúgy kiszolgáló művészt és produkciót is erkölcstelenséggel, 

kozmopoli�zmussal, melegpropagandával stb. vádolt meg. A kormányközeli médiában megjelent cikksorozat 

végkövetkeztetése szerint „az elmúlt nyolc évben a jobboldali kultúrpoli�ka tevékenysége abban merült ki, hogy 

finanszírozta és elősegíte�e a balliberálisok kultúrpoli�káját”.⁴⁰

A kormány kultúrpoli�káját jobbról támadó kezdeményezést leállíto�ák, de ezzel párhuzamosan megindultak a munkálatok 

egy „kulturális stratégia” kidolgozására, amelynek lényegét Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója 

fogalmazta meg Kulturális hadviselés. A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata című pamfletjében.⁴¹ A röpiratot kóros 

mértékben uraló militáris metaforika – „kulturális hadviselés”, „stratégiai‐hadművele� terv”, „hadásza�” és „tak�kai 

harceszközök” stb. – arra vall, hogy a szerző meghódítandó, egyelőre ellenséges területként tekint a kultúrára. Teljesen 

kiforgatva Gramsci logikáját, hatalmi, sőt teljhatalmi helyzetből indítana támadást a „fennállóval” szemben, amin a poli�kai 

érdekérvényesítés minden lehetőségétől megfoszto�, liberális kulturális elit „hegemóniáját” ér�.

Míg ez a pamflet a hazai viszonyokra fókuszál, addig nemrég megjelent „téziseiben”⁴² Békés „stratégiai” megközelítését 

kiterjesz� a globális térre, és immár olyan egyetemes kultúrharcot vizionál, amelyet egy láthatatlan elitközpont vív kulturális 

eszközökkel a nemzetállamok destabilizálása, szuverenitásuk aláásása és „egy láthatatlan világbirodalom” létrehozása 

érdekében. „Nemcsak hazai, hanem globális jelenség a kozmopolita‐individualista szövetség megképződése a baloldali‐

liberális‐zöld pártok, a globális nagytőke és a progresszív kulturális elit közö�, mely komplexumnak egyaránt része a digitális 

nagyvállalatok kiberne�kai hatalma és a nemállami szereplők nemzetközi hálózata is (például a Soros‐NGO‐k).”⁴³ 

A nemze� kultúrák egyediségének, egységének és ellenállóképességének fellazítására irányuló „hibrid háborúban” továbbá 

részt vesznek még „a külföldről finanszírozo� média, az állami szuverenitást megsértő techvállalatok”, „a transznacionális 

tőke és helyi közve�tőinek érdekkijárása vagy a globális és föderális kormányközi szervezetek.”⁴⁴ A gigan�kusként elképzelt 

globális hálózat nemcsak törekszik, hanem képes is a társadalmak komple� átalakítására, „a demográfiai tél előidézésére, 

generációközi kapcsolatok feloldására, a nemi iden�tás fluiddá tételére, a nemze� iden�tás elbizonytalanítására és a 

népességösszetétel megváltoztatására”, valamint „a család természetes formájának megváltoztatására” is.

Mindez „a kultúra, a tudás‐ és tuda�ermelés, a szimbólumteremtés stratégiai területein” zajlik, „ahol kevésbé észrevehető 

és nehezebben megállítható, de éppen ezért veszélyesebb tevékenység folyik az állam alapjainak aláásása, vagyis 

destabilizálásuk érdekében.”⁴⁵ Azért kell meghirdetni a „kulturális szuverenitás” állami eszközökkel való megvédésének 

nemze� programját, mert „…a közös kultúrán való osztozás tudata és a kulturális összetartozás felismerése a társadalom 

kohéziójának talpköve, ezért ennek megóvása egyenlő az államrend biztonságának szavatolásával.” Tehát „a kulturális 

szuverenitást állami eszközökkel kell védeni”.⁴⁶

A kultúrában állambiztonsági veszélyt vizionáló röpirat ugyanakkor jól mutatja, hogy az Orbán‐rendszer lassan �zenkét 

évnyi kétharmados kormányzás után sem tudta a kulturális elitet eredményesen integrálni a NER‐be. Egyelőre a Magyar 

Művésze� Akadémiának, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak és a többi kifizető helynek biztosíto� jelentős többle�orrások 

ellenére semmi sem mutat arra, hogy gyökeret verne az a bizonyos saját „szellemi természetű rend, közös hangulat, 

ízlésvilág, egyfajta viselkedési mód”, amiről a miniszterelnök álmodozo�. A NER térnyerése a kulturális szférában továbbra 

is a legnyersebb hatalmi lépések – költségvetési döntések, intézménykisajá�tások, személyze� döntések – formájában 

zajlik, és korántsem zökkenőmentesen. A hatalom sokszor átlátszó korrumpálással kísérletezik, de így is kitapintható a 

szakmai elitek vonakodása, növekvő elidegenedése a szakmai ügyek normává vált poli�kai kezelésétől.⁴⁷

ÚJ HANGSÚLYOK ÉS JELLEMZŐK A KÖZBESZÉDBEN ÉS A PROPAGANDÁBAN

Az ellenzék részsikerei a 2019‐es önkormányza� választásokon, a Fidesz nemzetközi pozíciójának és az ország külpoli�kai 

vonzerejének meggyengülése, valamint a magyar államszervezet súlyos diszfunkcióira rávilágító Covid‐válság hirtelen

22

40   h�ps://www.magyaridok.hu/velemeny/vegstadiumban‐a‐magyar‐kultura‐3765248/, letöltve 2021. 12. 30.

41   Békés Márton: Kulturális hadviselés. A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata. Budapest, 2020.
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47   Lásd jelentésünk kultúrpoli�kával foglalkozó fejezeteit.
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merőben új kommunikációs helyzetet teremte�ek a kormány számára. Ennek következménye az üzenetek és beszédmódok 

primi�v, igénytelen s�lusa, gyakran végletes leegyszerűsödése, sőt eldurvulása, ami a NER eddigi nyilvános kommunikáció‐

jához képest is feltűnő jelenség.

A Fidesz propagandagépezete az ellenzék Budapesten és a nagyobb városokban elért 2019‐es győzelmével a „vidék” 

állítólagos hazafiságát állíto�a szembe, a vidéket jelölve meg a magyar észjárás és habitus, a magyarság küldetéstudata 

hordozójaként. Ezzel nyíltan utalt az 1919‐es kommunista uralom leverése után elterjedt szlogenre, amely Budapestet 

„bűnös városként” bélyegezte meg. A vidéki szavazóbázis megtartása érdekében a Fidesz felújíto� egy másik hívószót is a 

két világháború közö� magyar poli�kai közbeszédből. Az „Isten, haza, család” jelszóval már akkor is a vidéki 

Magyarországhoz akart szólni a Független Kisgazdapárt. Ezt a három egyszerű szót hasznosítja most újra poli�kai 

programként Orbán Viktor. Ennek lényege: a történelminek neveze� nagy egyházak kivételeze� helyzetbe hozása, poli�kai 

hűségükért anyagi előnyök biztosítása; a magyar nemzet ezeréves küldetésének hirdetése; a haza védelme az idegenek 

ellen; végül a retrográd családmodell sulykolása, amely szerint a nők elsődleges feladata a gyerekszülés és a férfiak – azaz

a családfők – kiszolgálása. A patriarchális családfelfogáshoz homofób propaganda is társul.⁴⁸

Orbán és a Fidesz növekvő külső‐belső elszigetelődése oda vezete�, hogy a kormányza� kommunikáció mind a hazai, mind a 

nemzetközi poli�kai térben háborús logikát követ: antagonisz�kus ellentétet konstruál a „mi” és „ők”, azaz egyfelől a 

„magyarok” és „illiberális barátaik”, másfelől a velük szemben (állítólag) ellenséges világ egyre egységesebben felsorakozó 

erői (a globalizált tőke, a Nyugat liberális demokráciái, a „főgonosszá” kikiálto� Soros György, a növekvő EU‐integráció 

támogatói, az emberjogi mozgalmak, NGO‐k, azaz a „migránssimogató” és „keresztényellenes” erők stb.) közö�. A Fidesz és 

szavazóbázisa a „nemze� oldallal” válik azonossá a propagandában, míg bárki, aki kri�kusan lép fel Orbánnal és illiberális 

államával szemben (a demokrata pár� amerikai elnöktől az Európai Néppárton át a keresztényszociális bajor 

miniszterelnökig), automa�kusan az univerzalista‐globalista „baloldalhoz” sorolta�k, vagyis a magyarellenes kozmopolita 

(poszt)kommunisták szekértolójává válik.

A kormányzat ma már nyíltan „nemzetbiztonsági kockázatnak” tekin� a vele egyet nem értőket, és ezzel legi�málja a 

�tkosszolgálatok belpoli�kai célú alkotmány‐ és jogellenes igénybevételét. A közelmúltban került napvilágra Kövér László 

házelnök beszéde, amelyet a magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek tarto� 2020 februárjában. Ebben 

arról beszél, hogy „…két, egymást gyakorla�lag kizáró állam‐ és nemzetkép létezik a magyar poli�kán belül. (…) A magyar 

poli�kai osztály egyik része önrendelkező államban és öntudatos nemzetben gondolkodik, ilyenben hisz, és ilyenért 

dolgozik. A poli�ka másik része pedig az önfeladó állam és önmarcangoló nemzet poli�kai hagyományának jegyében 

cselekszik. (…) Én ezt a poli�kai helyzetet tartom a legveszélyesebb nemzetbiztonsági kockázatnak, amely Magyarországot 

ma fenyege�”. ⁴⁹

A Fidesz minden üzenete a saját tábor veszélyérzetének fokozását, az „ostromlo� vár” pszichózisának fenntartását és ezzel 

az állandó harckészültséget szolgálja, miközben egyre inkább megszilárdul a kormányfő kivételes képességeibe vete� hit, a 

róla mint világpoli�kai tényezőről alkoto� kép és a körülö�e kiépülő, modern „személyi kultusz”.

A poli�kai kommunikáció új trendje érvényesül a parlamen� csetepaték korábban sem túl magas színvonalának riasztó 

zuhanásában is, az érdemi viták megszűnésében, a személyeskedő és becsmérlő hangnem eluralkodásában, amelyet a 

miniszterelnök – ha olykor méltózta�k részt venni a parlament ülésén – maga is látványosan gyakorol és gerjeszt.

A kormányzat képviselői egyre kevésbé érzik szükségét, hogy érdemben mutassák be egy‐egy döntés észszerűségét és 

indokoltságát – általánossá vált a gyakorlat, hogy a szakpoli�kai ellenvetéseket is verbális tromfokkal, üres szójátékokkal 

vagy unalomig ismert közhelyekkel ü�k el, már ha tudomást vesznek róluk egyáltalán.

A KÖZBESZÉD MILITARIZÁLÓDÁSA

Új, ám a megváltozo� helyze�el jól magyarázható elem a kormányza� kommunikáció nyilvánvaló militarizálódása. Orbán 

beszédmódját legalább két év�zede jellemzi a hívek mobilizációját szolgáló harci retorika, mindig is szívesen élt katonai 

képekkel, többek közt az „erős állam” képzetét alátámasztandó. A 2020 tavaszán kirobbant Covid‐járvány idején nem 

véletlenül keresztelték Opera�v Törzsre a védekezést irányító szakmai testületet, amelynek vezetője a belügyminiszter,

48   Lásd jelentésünk Támadás a szexuális és nemi kisebbségek ellen című fejezetét.

49   h�ps://telex.hu/direkt36/2021/11/27/kover‐laszlo‐arrol‐beszelt‐�tkosszolgala�‐vezetoknek‐hogy‐az‐ellenzek‐jelen�‐a‐legnagyobb‐nemzetbiztonsagi‐veszelyt, letöltve 
2021. 12. 30. 

  



kommunikációs arcai pedig az országos �sz�főorvos és két egyenruhás rendőr le�ek. A kórházakat katonai parancsnokság 

alá helyezték, a fölösleges szigorral elrendelt kijárási �lalmat az utcákon fegyveres alakulatok vigyázták stb.

Az új katonás beszédmód meghonosítása mögö� távlatosabb eszmei célok is felderengenek. A miniszterelnök ebből a 

szempontból programértékű beszédet mondo� a Kossuth téren a 2020. augusztus 20‐i �sztavatáson, amelynek 

kulcsmondata szerint „[a]z igazság erő nélkül keveset ér! Csak az a miénk, amit meg tudunk védeni!”⁵⁰ Ugyani� Orbán e 

szavakkal fordult a frissen felavato� �sztekhez: „Ma még kevesen tudják, hogy milyen fontos szerep vár Önökre az 

önbecsülését éppen visszanyerő, a trianoni száz év fogságából éppen kitörő, a régi nagyság ízére és ösvényére éppen 

rátaláló, a kishitűség és megalázkodás nyomorúságos gúnyáját éppen ledobó Magyarország jövőjének alakításában. 

Nemcsak fegyvereik gyarapodó ereje mia� vár Önökre fontos szerep, habár az sem lesz lebecsülendő. Még inkább azért, 

mert Önök mától egy régi magyar éle�gazság letéteményesei, mely így hangzik: az élet kötelesség.  (…) Önök mától egy 

férfieszményt, a kötelességét fegyverrel, és ha kell, élete árán is teljesítő magyar katona�szt idolját testesí�k meg 

számunkra”.⁵¹ Az útmutatásnak nem csupán a militáris‐fasiszta szelleme, de patriarchális ódivatúsága is szembetűnő, 

különösképp, ha hozzávesszük azt a nyíltan szexista hangütést, ahogyan 2020. júniusi 6‐i sátoraljaújhelyi beszédében Orbán 

kijelölte az „asszonyok” helyét a magyarok („az országvédő katonák és az országépítő mesteremberek”) utánpótlásának 

biztosításában.⁵² Orbán nem igazán rej� véka alá: „… ha felzúg a lelkiismeretlenek, a nemtelenek, a könnyebb utat választók 

vásári zaja, Önöknek csak arra kell gondolniuk, hogy i� kötelességet kell teljesíteni.”⁵³ Ez bizony, akárhonnan nézzük, hosszú 

távon a sokféle egyéni és közösségi autonómia, a sokszínű és rakoncátlan civil világ egy katonásan szerveze�, patriarchális, 

parancsuralmi rendszerbe való betörésének alig rejte�en fasizáló programja.

Az új narra�va legkerekebb szimbolikus összefoglalása az a videoklip, ami Orbán 2020. június 6‐án Sátoraljaújhelyen 

elmondo� „trianoni” beszédének vizuális zanzája.⁵⁴ Eszerint nekünk, magyaroknak 1100 éve egyenesen „történelmi 

küldetésünk” mindenféle nagyhatalmaktól megmenteni a Kárpát‐medencét, s ebben mindig csak magunkra számítha�unk. 

Ez ma sincs másként. Persze immár „együ�, a szomszéd népekkel közösen” tesszük naggyá a térséget, de az 1100 éves 

nemze� múlt elsősorban a mi „nagy kultúraépítő és államszervező nemzetünket”⁵⁵ kötelezi. A mi felelősségünk, hogy az 

újjáépítés élére álljunk, mert „nekünk ezredéves magasságban van a történelem horizontja”, ezért mi felül tudunk 

emelkedni „az i� és most korlátain”.⁵⁶ A térségben vezető szerepünk nemcsak azért természetes, mert „mára ismét mi 

le�ünk a Kárpát‐medence legnépesebb országa”, hanem azért is, mert „száz éve nem voltunk ilyen erősek”, poli�kai, 

szellemi, gazdasági és kulturális gravitációs erőnk napról napra nő.”⁵⁷ Mi más ez, mint ügyesen becsomagolt, „vénégyesíte�” 

formája a magyar kultúrfölény régi nacionalista gondolatának? A „velünk élő népekkel közösen” megvívo� küzdelem célja 

éppenséggel az, hogy „Szent István koronájának minden ékköve újra ragyoghasson” – utal a szöveg nyíltan az ún. 

szentkorona‐tanra, amely szerint a környező országok évszázadok óta a magyar állam részeinek tekintendők.

A kormányzat korábbi poli�kai narra�váját, melynek kulcsfogalma az illiberális demokrácia volt, a 2018‐as választás után 

felválto�a egy másik poli�kai önértelmezés. Orbán Viktor a 2018. május 4‐én ado� rádióinterjújában kijelente�e, hogy „mi 

i� egy európai hagyományokban gyökerező, régi vágású kereszténydemokrácia felépítésén dolgozunk”.⁵⁸ Az Orbán‐

kormány viszonya az egyházakhoz és a kereszténységhez lényegét tekintve azonban nem változo� a 2010 utáni ciklusokhoz 

képest.⁵⁹ A kormány poli�kai kommunikációjának középpontjában a hit, a család és a nemzet szorosan összefonódó 

köteléke áll, és ennek folyományaként továbbra is kiemelt anyagi támogatásban részesülnek az egyházak, a 

gyermekvállalásra kész „dolgozó” házaspárok és a határon túli magyarok. A kormány az egyházakat poli�kai legi�mációs 

forrásként, a kereszténységet pedig egy olyan iden�tásnarra�vaként használja, amely mindenekelő� a konzerva�v 
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nacionalizmushoz és a keresztény nemzeteszme hagyományaihoz való poli�kai kötődést jelzi, és nem vallási vagy hitbéli 

azonosulást.⁶⁰ A poli�kai kommunikációban és performanszokban éppen ezért fér meg problémátlanul egymás melle� a 

keresztény és az „ősmagyar”, pogány szimbolika, aminek legutóbbi szemléletes példája a 2021. augusztus 20‐i 

ünnepségsorozat volt, melynek keretében előbb a magyar mitológiában szereplő turulmadarat mintázó óriási szobrot 

vonta�ák végig Budapest egyik sugárútján, majd az első magyar keresztény uralkodót, Szent Istvánt megjelenítő 

nagyméretű installációt. Ugyanakkor a kormány „prak�kus”, populista hozzáállása a kereszténységhez jó néhány 

nézeteltéréshez vezete� az egyébként többnyire lojális katolikus püspökökkel is (pl. az abortusz vagy a mesterséges 

megtermékenyítés kérdésében, vagy korábban az iskolai kötelező hitoktatás bevezetésében). Az állam és egyház 

szétválasztását kikezdő törekvések állami vezetők egyes megnyilatkozásaiban és különböző szimbolikus eseményekben is 

megmutatkoznak. Az előbbiekre jó példa Soltész Miklósnak, a miniszterelnökség egyházi és nemze�ségi ügyekért felelős 

állam�tkárának az a megnyilatkozása, mely szerint „mindnyájunk feladata és egyben felelőssége a kereszténység 

továbbadása”.⁶¹ I� említhetők azok a heves kormánypár� megnyilatkozások is, amelyek azután fogalmazódtak meg, hogy 

egy újságíró szóvá te�e, hogy a járványügyi kérdésekben illetékes állami vezető a koronavírussal kapcsolatos napi hivatalos 

tájékoztatások során rendszeresen jól látható keresztet visel a nyakában.⁶² Jelképes értékű, hogy 2021 szeptemberében „az 

Agrárminisztérium a Miniszterelnökséggel karöltve minden állami erdőgazdaság területén egy‐egy nagyméretű erdei 

keresztet állíto� fel a Budapesten megrendeze� Eucharisz�kus Világkongresszus célkitűzéseinek megvalósításához”.⁶³ Az 

állam és egyház szétválasztásának egyfajta megkérdőjelezése fejeződik ki emblema�kus formában abban, hogy a 

miniszterelnöki kabine�rodát, amely 2019 elején a budai várnegyed egykori karmelita kolostorának frissen felújíto� 

épületében kapo� helyet, a beköltözés óta minden évben január 6‐án, azaz Vízkereszt napján megáldja egy keresztény pap a 

házszentelés rítusa jegyében.⁶⁴ Míg ezekről a szertartásokról rendszeresen tájékoztatja a lakosságot az állami média, addig 

csak egy egyházi vezető Facebook‐bejegyzése nyomán vált ismer�é, hogy 2019 novemberében a 60 000 néző befogadására 

alkalmas új Puskás Aréna átadásakor „öt egyház képviselői mondtak áldást a stadionra, végül pedig a római katolikusok 

képviselője felszentelte a létesítményt. Az eseményen Soltész Miklós állam�tkár is részt ve�”.⁶⁵

A 2011‐ben elfogado� Alaptörvény elismerte a „kereszténység szerepét a nemzet megőrzésében”. A 2018‐as Alaptörvény‐

módosítás még tovább ment, az R cikk kimondja, hogy „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény 

kultúrájának a védelme minden állami szervnek a kötelessége”.⁶⁶ Ezzel a jogalkotó szorosan összekapcsolta Magyarország 

alkotmányos iden�tását és az ország keresztény kultúrájának védelmét. Az újabb alaptörvény‐módosítások a 

„genderideológia” elleni küzdelmet is törvényi szintre emelik.⁶⁷ A 2020 decemberében ra�fikált módosítás L cikke 

kimondja, hogy „Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő közö�, önkéntes elhatározás alapján 

létrejö� életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, 

illetve a szülő‐gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.”⁶⁸ Továbbá a szintén módosíto� XVI (1) cikk szerint „[m]inden 

gyermeknek joga van a megfelelő tes�, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 

Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk 

alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerin� nevelést.”⁶⁹ A kilencedik törvénymódosítás 

indokolása hivatkozik a teremtés rendjére, ezért a jövőben a bíróságok feladata lesz az is, hogy ezt értelmezzék a felmerülő 

jogesetek kapcsán.

A 2012. január elsején hatályba lépe� Alaptörvény, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. CCVI törvény az egyházak és az állam kapcsolatának sarokkövei. Az Alaptörvény egyfelől rögzíte�e
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az egyházak és az állam szétválasztását, ugyanakkor hangsúlyozta az egyházak és az állam együ�működését közösségi célok 

(oktatás, szociális és kulturális feladatok) érdekében, valamint az együ�működés szintje alapján hierarchikusan 

differenciálta a vallási közösségeket. Az állami szolgáltatások ilyetén kiszervezését a döntéshozók állam és egyház 

„szövetségeként”, illetve „stratégiai partnerségeként” aposztrofálják. A törvény megkülönbözte� a vallási egyesületeket, a 

nyilvántartásba ve� egyházakat, a bejegyze� és a beve� egyházakat.⁷⁰ A törvény 2019‐es módosításának értelmében az 

együ�működés a beve� egyházak számára köteleze�ség, velük az állam á�ogó feladatellátási megállapodást köt, míg a 

többiekkel egyedi, legfeljebb ötéves időtartamú határozo� időre szóló megállapodást köthet.

Míg a Katolikus Egyház esetében az Apostoli Szentszékkel kötö� nemzetközi megállapodás az irányadó, az állam – biztosítva 

a kiszerveze� szolgáltatások stabil finanszírozását – 2017 óta több beve� egyházzal is á�ogó megállapodást kötö�: a 

Magyar Református Egyházzal 2017‐ben, az Egységes Magyar Izraelita Hitközséggel 2019‐ben, a Magyar Evangélikus 

Egyházzal és a Hit Gyülekezetével 2020‐ban, majd legutóbb, 2021‐ben a Magyarországi Bap�sta Egyházzal. A beve� 

egyházakat 2011 óta nagyvonalú finanszírozási és szabályozási eszköztár ösztönzi az intézményfenntartásra, és ennek 

hatására egyre több területen folyik az állami köz‐ és jólé� szolgáltatás kiszervezése. Az egyházak térnyerése a közoktatási 

rendszerben indult el leghamarabb, 2010 és 2018 közö� az egyházi általános iskolák aránya 9,4%‐ról 16,4%‐ra emelkede�, 

míg az egyházi középiskolák aránya 10,4%‐ról 24,5%‐ra nő�.⁷¹ A beve� egyházak az év�zed folyamán meghatározó 

szereplőkké váltak a Biztos kezdet programok, a tanodák és a roma szakkollégiumok működtetésében. Az egyházak 

szimbolikus elismerését mutatja, hogy 2010 óta négy alkalommal rendezték az Országos Köznevelési Tanévnyitót egyházi 

iskolában. A kormány 2016‐ban indíto�a el a Kárpát‐medencei óvodafejlesztési programot részben egyházi partnerekkel. 

2017 és 2021 közö� 130 katolikus, 66 református és kb. 10 evangélikus óvoda épült fel, illetve újult meg Magyarországon 

állami támogatásból. A Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával, többségében egyházi és néhány civil partnerrel 2019‐ben 

indult el az ország 300 legszegényebb településének felzárkózását segítő országos program. Az egyházak terjeszkedése 

érin� az egészségügyet és a felsőoktatást: például a hazai tanárképzés egyik legfontosabb intézményét, az Eszterházy Károly 

Egyetemet 2021 augusztusa óta az Egri Főegyházmegye tartja fenn. Az év�zed végére a teljes nevelőszülői hálózat az 

egyházak égisze alá került, és a korábban államosíto� gyermeko�honok ingatlanvagyona is fokozatosan egyházi kézbe 

került. A legfrissebb fejlemény a gyerekvédelmi szakellátás egyházi kiszervezése.

Mindeközben az intézményfenntartó, közfeladatellátásban résztvevő nem beve� egyházak helyzetének bizonytalansága tovább 

fokozódo�. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012‐ben kötö� 5 évre 

egyedi köznevelési szerződést a kieső költségvetési támogatás kompenzálására. 2017 után azonban a megállapodást csak egy‐

egy évre hosszabbíto�ák meg, 2019‐ben pedig maximálták a támogato� gyerekek számát, és csökkente�ék a támogatási 

összeget. 2021 nyarán a minisztérium nem hosszabbíto�a meg a többle�ámogatásra jogosító köznevelési szerződést. 

Hasonlóan kiszolgáltato� helyzetbe került a Dzsaj Bhím roma buddhista közösség. A Dr. Ámbédkar Iskola fenntartását szintén 

egyedi köznevelési megállapodás biztosíto�a, amit a köznevelési állam�tkár 2020‐ban megszüntete�. Végül az iskola vállalta, 

hogy szakmát és ére�ségit adó technikumi képzést indít, és ennek finanszírozására 2021‐ben az Innovációs és Technológiai 

Minisztériummal kötö� megállapodást, a kifutó gimnáziumi évfolyamok finanszírozása azonban továbbra sem megoldo�.

A kormányzat által kiválaszto� egyházak kulturális támogatás (egyházi közösségi programok és beruházások, az egyházi 

építe� örökség megőrzése) címén minden évben sokmilliárdos egyedi támogatásban részesülnek. A kormány a 

támogatások mértékén keresztül kifejezi azt is, hogy egy‐egy egyházzal mennyire bizalmi a viszonya. Az EUROSTAT 2019 

adatai szerint míg Magyarország az EU átlag ala� költö� szociális területen (az összkiadások 27,9%‐a szemben az EU27 

41,4%‐os átlagával) és az EU átlaghoz hasonló mértékben oktatási területen (az összkiadások 10,3%‐a, ami az EU27 

esetében 10%), az EU átlagnál sokkal nagyobb arányban költö� vallási, szabadidős és kulturális szolgáltatásokra (6,6% az 

EU27 2,5%‐os átlagához képest).⁷² A sokféle támogatási csatornán keresztül folyósíto� közpénzek felhasználása 

26

70   Legalább �zfős taglétszám esetén bármely vallási közösség vallási egyesüle�é és így jogi személlyé alakulhat. Míg a legalább öt éve működő, három év átlagában ezer 
1%‐os SZJA‐felajánlást igazolni tudó egyesületek nyilvántartásba ve� egyházakként való regisztrálásukat kezdeményezhe�k, az öt év átlagában legalább négyezer SZJA‐
felajánlást felmutató és hosszú ideje jogszerűen működő vallási közösségek a bejegyze� egyház státuszra jogosultak. Ez utóbbi státuszért azok a vallási közöségek 
folyamodhatnak, amelyek legalább 20 éves vallási egyesületként való magyarországi működést tudnak igazolni, illetve 15 éve működnek nyilvántartásba ve� 
egyházként, vagy legalább 100 éves szerveze� nemzetközi működést tudnak felmutatni. Végül a beve� egyház olyan bejegyze� egyház, amellyel az állam nem egyedi, 
határozo� időre szóló, hanem á�ogó megállapodást köt, és ezt törvényben kihirde�. A beve� egyházi státusz megadása tehát az országgyűlés kompetenciájába tartozik.

71   Lásd erről részletesebben jelentésünk Az egyházi iskolahálózat kormányzat által támogato� térnyerése című fejezetét.

72   Sajnálatos tény – mint jelentésünkben egyebü� is utaltunk rá –, hogy a névleg oktatásra és kultúrára költö� összegek túlnyomó része kurzuscélokat szolgál. A 
legjelentősebb kiadások a kormánypárt káderképzőjére, a Nemze� Közszolgála� Egyetemre, egyetemi sportlétesítményekre, a kormánynak útban lévő múzeumok és 
más kulturális intézmények új helyre költöztetésére, a hívei kezére játszo� alapítványi kultúrbirodalmak kiépítésére, a kurzusművészet bőkezű támogatására, 
propagandisz�kus célú népszórakoztatásra és hasonlókra jutnak.



átláthatatlan és ellenőrizhetetlen, a közszolgáltatások kiszervezése pedig csorbítja a nem vallásos kliensek szolgáltatások‐

hoz való hozzáférésének jogát, és felve� a demokra�kus ellenőrzés problémáját is. 

Az elmúlt év�zedekben az állam kivonulása a köz‐ és jólé� szolgáltatások biztosításából egész Európára jellemző folyamat, 

ugyanakkor az egyházak bevonása ebbe a folyamatba sajátosan magyar jelenség. Egyre több régióban és területen válnak az 

egyházak kizárólagos szolgáltatóvá, a világi alterna�va pedig nincs biztosítva. Ezekben az esetekben az egyházi szolgáltató 

hatáskörébe kerül a döntés a szolgáltatások elosztásáról és megszervezéséről, és a kliensek priorizálásáról is. Az egyház és az 

állam viszonyának átalakulása átpoli�zálja az egyházakat, létrehoz egy kompe��v poli�kai erőteret az egyházak közö� és az 

egyházakon belül is, a felduzzaszto� intézményrendszerek fenntartásának kényszere pedig fokozza a kiszolgáltato�ságukat 

és az államtól való függőségüket. A nemzetközi tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az állam által kiszerveze�, priva�zált 

intézményrendszerek hosszú távon is maradandó, tartós struktúrákká válnak, amelyek visszabontása, visszaállamosítása 

egy közpoli�kai irányváltás esetén sem történik meg.

Ahogy azt már előző jelentésünkben bemuta�uk, 2010‐es győzelme után a Fidesz fokozatosan elfoglalta szinte a teljes 

magyar nyilvánosságot, aminek köszönhetően lényegében állandóan irányítása ala� tartja a poli�kai napirendet, 

meghatározza a közbeszéd aktuális témáit. A kommunikáció jelentőségét mutatja, hogy Rogán Antal vezetésével a 

Miniszterelnökség melle� létrehoztak egy kabine�rodát, ami közpon�lag irányítja a kormányzat óriási propaganda‐

gépezetét.

Már korábban is jellemző volt, de az utóbbi pár évben és a botrányos járványkezelés idején különösen szembeötlővé vált, 

hogy a Fidesz a kormányzást döntően kommunikációs tevékenységként értelmezi. A legfontosabb kormánydöntések, 

„…mint a rezsicsökkentés, a határzár építése, az LMBTQ‐törvény – elsősorban választási‐tema�zációs célt szolgálnak; 

ezekben a kormánytagok többségének végrehajtó‐közve�tő szerepet osztanak csupán.”⁷³

A kormány tagjait és a vezető poli�kusokat egyre inkább PR‐szempontok alapján válogatják ki, hiszen feladatuk elsősorban a 

hatalom nyilvános reprezentációja: „A miniszterek és kormányza� poli�kusok elsőszámú feladata nem az önálló 

döntéshozatal, hanem a végrehajtás, és a közpon�lag megalkoto� üzenetek hatékony közve�tése minél szélesebb közönség 

felé.”⁷⁴ Ebben óriási kommunikációs stábok vannak segítségükre. 

A Fidesz előszerete�el használja a mobilizálásra különösen alkalmas közösségi pla�ormokat, és a közvélemény 

tájékoztatását is tudatosan irányítja át ezekbe a perszonalizált, nem hivatalos – állami, kormányza� – virtuális terekbe: a 

legfontosabb intézkedéseket Orbán Viktor nem a közmédiában, hanem a Facebook‐oldalán jelen� be.⁷⁵

2020 nyarán létrehozták a Megafon Központot, „aminek a célja: összeterelni és kiképezni azokat az influenszereket, akik 

szerint konzerva�vnak lenni szexi, menő és rock&roll, hogy megálljt parancsoljanak az interneten pusz�tó liberális 

véleményterrornak”.⁷⁶ A kormánypár� influenszerek facebookos posztjainak terjesztésére a választási kampány beindulása 

óta óriási összegeket fordít a Fidesz.⁷⁷

A következőkben á�ekintjük, hogy mi történt a média területén előző jelentésünk lezárása óta. Magyarországon 2019 óta a 

kormánypár� médiamonopólium tovább erősödö�, a független és ellenzéki média térvesztése, az információhoz való 

szabad hozzáférés lehetőségeinek szűkülése és a magánéletet védő korlátok folyamatos fellazulása folytatódo�. Mind a 

tájékozódás, mind a tájékoztatás szabadsága egyre szűkebb korlátok közé szorult.

A médiapiac kormányza� manipulálásának legfontosabb eszközei továbbra is az állami reklámköltések. Az állam a legnagyobb 

hirdető Magyarországon, a piac teljes reklámbevételének mintegy egyharmadát köl� el. 2020‐ban a magyar állam 2019‐hez 

képest 13,8%‐kal növelte reklámköltéseit, és ennek a bevételnek 85%‐a kormánypár� médiavállalkozásokhoz került.⁷⁸ Ez a 

helyzet lehetővé teszi az ellenőrzést mind a kormánypár�, mind egyes független médiumok fele�, ami az újságírók és 
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szerkesztők 92%‐a szerint veszélyezte� vagy ellehetetlení� a szerkesztői függetlenséget.⁷⁹ További torzulásokat okoz a 

médiapiacon, hogy sem az i� lévő mul�nacionális cégek, sem a magánkézben lévő nagyvállalkozások nem mernek hirdetni a 

független orgánumokban, mivel félnek az állami megtorlástól.

Az ellenzéki médiatér elmúlt két évben elszenvede� két legsúlyosabb vesztesége a legnépszerűbb független internetes 

portál, az Index kormánypár� megszállása és az utolsó ellenzéki regionális rádiós csatorna, a Klubrádió műsorsugárzási 

jogának hatósági elvétele volt.

Az Index már 2005‐től kezdve Fidesz‐közeli vállalkozók tulajdonában volt,⁸⁰ de azok hosszú ideig nem tudták vagy nem akarták 

közvetlen poli�kai irányítás alá vonni a hírportált. 2019‐ben a tulajdonosok olyan szerveze� átalakításokat kezdeményeztek, 

amelyek hosszabb távon nyilvánvalóan a portál poli�kai függetlenségének felszámolásához veze�ek volna. Miután az 

átalakításokról szóló híreket a főszerkesztő a függetlenség védelmezése érdekében nyilvánosságra hozta, a tulajdonosok 

azonnali hatállyal elbocsáto�ák.⁸¹ Ezt követően a szerkesztőség Magyarországon szokatlan módon egy emberként adta be 

felmondását, és néhány hónap ala� létrehozta és elindíto�a a Telex nevű független hírportált. Bár a Telex rövid idő ala� nagy 

népszerűségre te� szert, olvaso�sága meg sem közelí� a több mint 20 éve működő Indexét. Az Index nem vált nyílt 

kormánypár� propagandamédiává, egyensúlyozni próbál a kormánypár�ság és a függetlenség látszata közö� szűk mezsgyén, 

és mind a mai napig őrzi piacvezető szerepét. Bár nyíltan kormánykri�kus írások nem jelennek meg a portálon, de a közölt hírek 

kevésbé egyoldalúak és elfogultak, mint a közvetlenül a kormánypár� médiaholdinghoz tartozó orgánumokban, ugyanakkor 

azonban folyamatosan érzékelhető a portál elbulvárosításának, elértéktelenítésének szándéka.

Az Index annektálásának eredményeképpen az online médiapiac három piacvezető orgánuma közül immár a két 

legnagyobb – az Origo és az Index – kormánypár� befolyás alá került.

2010 óta a rádiós piac kínálata jelentősen szűkült, és a sugárzo� tartalmak évről évre egyoldalúbbá váltak. Míg 2010‐ben 

250 önálló műsorszolgáltató működö� az országban, mára 100 alá ese� a számuk, és az összes nagyobb hallgato�ságú adó 

kormányközeli tulajdonosok kezében van.⁸² A szabad rádiózásra mért legsúlyosabb csapás a Klubrádió frekvencia‐

engedélyének megvonása volt.⁸³

A Klubrádió, az utolsó független közéle� rádiós csatorna, a Fidesz kormányra kerülése óta vívja szabadságharcát a 

hatalommal szemben. Vagy megfordítva, a Fidesz‐kormány az elmúlt 10 évben szisztema�kusan, lépésről lépésre – 

frekvenciák elvételével, vételkörzet szűkítésével, hatósági büntetésekkel – lehetetleníte�e el a Klubrádió működésének 

feltételeit. Az utolsó lépés 2019 szeptemberében történt, amikor a kizárólag kormánypárt által delegált tagokból álló 

Médiatanács mondvacsinált, formai indokokra hivatkozva megfoszto�a a csatornát utolsó budapes� frekvenciájától is. A 

Médiatanács ezzel a döntésével elnémíto�a a legnépszerűbb független fővárosi rádiót, amelyet naponta átlagosan 150‐200 

ezer ember – a fővárosban élők 15%‐a – hallgato� rádiókészüléken, és legalább 10 ezren interneten. Ma már a rádió adásai 

csak interneten érhetőek el, ami azért érin� különösen súlyosan a csatornát, mert közönsége elsősorban az 50 fele�, az 

online médiahasználatban legkevésbé járatos generáció tagjai közül kerül ki. A Klubrádió ma már csaknem kizárólag 

közösségi finanszírozásból tartja fenn magát, reklámbevételei elenyészőek, mivel a potenciális reklámozók, tartva a 

kormány esetleges megtorlásától, nem mernek o� hirdetni.

A Médiahatóság nemcsak a napjainkban működő médiapiac sokszínűségét, hanem a sajtószabadság jövőjét is megpróbálja 

aláásni. Miközben Európa legtöbb országban ma már törvény írja elő, hogy a személygépkocsikba a gyártók kizárólag 

digitális adások (DAB+) vételére alkalmas rádiókészüléket építhetnek be, és egyre több ország készül az analóg rádiós 

műsorsugárzás lekapcsolására, a Médiatanács az elmúlt években mindent megte� annak érdekében, hogy Magyarországon 

megakadályozza a digitális rádiózás elterjedését. 2020‐ban – nem véletlenül éppen az utolsó ellenzéki rádió 

frekvenciaengedélyének hatósági megvonása elő� – még a digitális átállás kísérle� üzemét is leállíto�a a hatóság. Ha 

ugyanis a DAB+ sikeressé vált volna, a Tanácsnak egyre kevésbé le� volna beleszólása abba, hogy kik folytathatnak rádiós 

médiaszolgáltatást Magyarországon, hiszen a digitális technológiánál a kormány elsőszámú piacbefolyásoló eszköze – a 

frekvenciaszűkösség – megszűnik, és gyakorla�lag bárki indíthat rádiós adást.
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A közéle� tartalmakat is közve�tő televíziók piacán ugyancsak teljes kormánypár� túlsúly alakult ki mára. Az egyetlen 

poli�kailag teljesen független televízió a Bertelsmann tulajdonában lévő RTL Klub, amely hírműsoraiban és néhány nagyon 

késői időpontban sugárzo� közéle� műsorában valóban elfogulatlanul tájékoztatja közönségét a poli�kai, közéle� 

eseményekről, de a csatorna alapvetően szórakoztató jellege mia� mindez azonban műsoridejének csupán néhány 

százalékát teszi ki. Az RTL Klub demonstra�v módon lépe� fel a szexuális kisebbségek jogainak védelme érdekében a 

kormány homofób és LMBTQI közösségek elleni szexuális kampánya idején. Az egyetlen közéle� csatorna (az ATV), ahol 

ellenzéki poli�kusok is rendszeresen megszólalhatnak, egy fundamentalista kisegyház tulajdonában van, amelyet a 

kormány különböző, az egyháznak ju�ato� támogatásokkal és kormányza� hirdetésekkel tart rövid pórázon.

Ugyanakkor 2020‐ban kormányközeli körök nyilvánvalóan közpénzekből újabb szélsőjobboldali hangvételű közéle� csatornát 

(Pes� TV) indíto�ak, amellyel a fiatalokat kívánták megszólítani. A vállalkozás azonban olyan súlyos kudarcot vallo�, hogy ma 

már a megszüntetésén gondolkodnak. Néze�sége az invesztált százmilliók ellenére nem éri el a mérhetőség határát.

Aggodalomra adhat okot az a 2021 augusztusában indult priva�záció, amelynek révén a hazai telekommunikációs 

szektorban is hegemón helyzetbe kerülhet a kormányközeli oligarchahálózat. A jelentésünk lezárásakor is folyamatban lévő 

tranzakcióval az Antenna Hungária nevű állami cégben – amely a magyarországi digitális földfelszíni televíziós és analóg 

rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatója – többségi tulajdont szerez a 4iG, a kormányfő legbensőbb bizalmi köréhez 

tartozó egyik oligarcha már korábban hatalmasra növeszte� vállalkozása. Így a Fidesz egy esetleges kormányváltás után is 

ellenőrzése ala� tarhatja a teljes hazai elektronikus műsorterjesztést. Az Antenna Hungária 2021‐ben felvásárolta az MVM 

NET Távközlési Szolgáltató Zrt‐t, és ezzel több stratégiai jelentőségű kormányza� távközlési infrastruktúra került az 

ellenőrzése alá, azaz az említe� tranzakció révén a jövőben ezek is tartósan Fidesz‐közeli szereplőkhöz kerülnek.

A médiapiacon a Covid‐19 járvány legsúlyosabb vesztese az egyébként is folyamatosan leszálló ágban lévő nyomtato� sajtó 

volt. 2020‐ban 100 millióval kevesebb sajtótermékpéldányt nyomta�ak ki, mint egy évvel korábban, aminek egyik oka a 

reklámbevételek drámai zuhanása, a másik pedig a kijárási korlátozások mia� utcai eladások csökkenése volt. Ezt az 

egyébként is válságos helyzetet ronto�a tovább, hogy a néhány évvel korábban a kormányza� konglomerátumhoz került 

több száz napi‐, he�‐, havilap irán� kereslet is látványosan – átlagosan 15%‐kal – csökkent. Ezt legjobban a vidéki napilapok 

példája bizonyítja, amelyek példányszáma a kormányközeli alapítványba kerülésüket követően 450 ezerről 275 ezerre ese� 

vissza. Hosszú évek kormányza� erőfeszítéseinek eredményeképpen sikerült tönkretenni az egyik legolvaso�abb ellenzéki 

he�lapot, a 168 órát is, amely többszöri tulajdonosváltás után egyre közelebb került a kormányhoz, és korábbi 

kormánykri�kus, közéle� profilját bulvárra cserélte. Bár a kormány az elmúlt 10 évben számos – elsősorban kulturális – 

periodikát próbált közpénzekből életre segíteni, ezek a próbálkozások minden alkalommal kudarcba fulladtak, egy‐két, 

korábban a kormány által alapíto� orgánum pedig függetlenné és kormánykri�kussá vált (pl. Válasz). A legutóbbi napok 

híre, hogy a 168 órát és az ingyenesen terjeszte� Pes� Hírlapot kiadó cégek 10 vidéki nagyvárosban is ingyenes helyi újságot 

indítanak. A kiadó egyik tulajdonosa a Miniszterelnöki Hivatalt vezető, a kormányza� propagandát irányító miniszter közeli 

barátja, a másik pedig a Pes� Hírlap tulajdonosa.

2021 nyarán újabb érzékeny veszteség érte a még létező két nem kormánypár� napilapot, a Népszavát és a Blikket. Az állami 

kézben lévő Magyar Posta Zrt. megszünte�e a napilap terjesztési üzletágát, és e�ől kezdve a kiadóknak kelle� 

gondoskodniuk arról, hogy a napilapok eljussanak az előfizetőkhöz. Tekinte�el arra, hogy erre alkalmas hálóza�al egyedül a 

Fidesz‐közeli médiumokat kiadó alapítvány, a Mediaworks rendelkeze�, a két független napilap is arra kényszerült, hogy 

ezzel a kormányközeli vállalkozással szerződjön. Így a napilapok a számukra lé�ontosságú terjesztés területén is 

kiszolgáltato�akká váltak. 

A teljes kormánypár� megszállás ala� működő, közpénzekből fenntarto� hírügynökség és az ún. közmédiumok nyíltan a 

kormánypropaganda szócsövei, tájékoztató tevékenységük totálisan egyoldalú, elfogult, szélsőjobboldali és uszító, semmi 

közük a klasszikus értelemben ve� közszolgála�sághoz. Ezt jól példázza az a tény, hogy az elmúlt időszakban a közéletet 

izgalomban tartó, az ellenzéki pártok közö� zajló előválasztásról gyakorla�lag semmiféle tájékoztatást nem adtak, jóllehet a 

választás első fordulójában 633 ezer, a másodikban 655 ezer állampolgár, a felnő� lakosság 7%‐a ve� részt. Az állami 

hírügynökség és média az előválasztás első fordulójának kampányáról mindössze egy‐két alkalommal te� említést, és 

ezekben az esetekben is kormánypár� elemzők kommentálták a híreket. A hírügynökség fotóarchívumában egyetlen képet 

sem lehet találni az eseményről. Ugyanakkor naponta tájékozta�ak a kormánypártok által indíto� „Stop Karácsony! Stop 

Gyurcsány!” nevű abszurd kampány állásáról, amelyben a hatalmon lévő párt gyűjtö� aláírást az ellenzék ellen. 

Fenntartások nélkül megállapíthatjuk, hogy a közpénzekből fenntarto� médiára fordíto� brutális összegek (évente legalább 
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120 milliárd Ft) alapvetően a kormánypropagandát és az ellenzék, valamint a civilek lejáratását szolgálják, mivel

az ezekben az orgánumokban megjelenő egyéb tartalmak valójában csak töltelékként szolgálnak a poli�kai 

propagandatevékenységhez.

A Covid‐19 járvány kiváló lehetőséget teremte� a hatalomnak az információkhoz való hozzáférési lehetőségek további 

korlátozására és a magánszféra védelmét biztosító garanciák lazítására. Bár a demokra�kus jogállamokban a pandémia 

terjedése és a nyomában járó pánikjelenségek elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze a nyílt, őszinte, teljes körű 

tájékoztatás volt, Magyarországon a kormány az információk folyamatos elhallgatásával, az adatok manipulálásával, a 

tényleges helyzet el�tkolásával és a problémákat elhallgató sikerpropagandával akadályozta meg a lakosság tájékoztatását 

és a védekezést, ami fontos szerepet játszo� abban, hogy világviszonylatban is Magyarország volt az egyik azon országok 

közül, ahol lakosságarányosan a legtöbben haltak meg a betegségben.

Az információhoz való hozzáférést több tényező is akadályozta. A Büntető Törvénykönyvet úgy módosíto�ák, hogy 

börtönbüntetéssel fenyege�ék a koronavírussal kapcsolatban hamis információt terjesztőket, ami öncenzúrához vezete� 

az újságírók körében, és még inkább elbátortalaníto�a forrásaikat az információk megosztását illetően.

A járvánnyal kapcsolatos tájékoztatásért felelős Opera�v Törzs naponta tarto� sajtótájékoztatói rövid idő után az online 

térbe szorultak, és a független médiumok által felte� kérdéseket általában figyelmen kívül hagyták. A kormány 

kommunikációja a kialakulóban lévő egészségügyi és gazdasági krízissel, az eszközbeszerzéssel, a kórházakban kialakult 

állapotokkal, az oltások beszerzésével kapcsolatban zavaros és átláthatatlan, számos közérdekű információt �tokban 

tartanak. Az egészségügyben dolgozók nem nyilatkozhatnak a kórházakban kialakult helyzetről, az újságírókat nem engedik 

be az egészségügyi intézményekbe, a nem a „kormányhoz bekötö�” járványügyi szakértők csak a független médiában 

szólalhatnak meg.

Az információszabadságról szóló törvény szabályai nem változtak; ezek szerint minden „közfeladatot ellátó szerv” köteles 

hozzáférést biztosítani az ellenőrzése ala� álló közérdekű adatokhoz, ha azt kérik, a törvényben meghatározo� kivételekre 

is figyelemmel. Az ilyen kérelmek elbírálásának törvényben előírt határideje 15 nap, ami 15 nappal meghosszabbítható. A 

világjárvány idején azonban a kormány rendeletet ado� ki, amely lehetővé te�e, hogy a hatóságok akár 90 nappal is 

elhalaszthassák a közokiratokhoz való hozzáférést, amennyiben az információnyújtás „veszélyeztetné a közintézmény 

szükségállapo�al kapcsolatos köteleze�ségeinek teljesítését”.⁸⁴

A hatóságok rendre visszaélnek ezzel a lehetőséggel, ami elsősorban a független újságírók munkáját nehezí� meg vagy 

lehetetlení� el, mivel számos, a közkiadásokra, az egészségügyi helyzetre és a védőoltásokra vonatkozó adathoz 

késedelmesen vagy egyáltalán nem jutnak hozzá.

Amikor 2021 márciusában 30 hírmédium nyilvános levélben kérte, hogy szüntessék meg az információs blokádot, a 

kormány ezt megtagadta, és álhírek terjesztésével vádolta a független médiát. „Az Európai Unió a maga részéről 

tehetetlennek tűnik. A Magyarország ellen indíto� törvényszegés mia� eljárás nem haladt előre, és egy újonnan 

létrehozo� mechanizmus, miszerint az EU‐s pénzügyi források a szabályok betartása alapján válnak elérhetővé, nem veszi 

figyelembe a sajtó szabadságát.”⁸⁵

A KEZDETEK, AZ ELSŐ HULLÁM

2020 első napjaiban Európában még senki nem sejte�e, hogy alig egy hónap múlva megérkezik a ma már a 

negyedik hullámánál tartó Covid‐járvány. Január végére azonban kiderült, nemcsak hogy megérkeze� a vírus, 

hanem szélsebesen terjedni is kezde�. „Nincs koronavírusos beteg Magyarországon, és kevés az esélye a 

járványnak”⁸⁶ – nyugta�a meg a közvéleményt a Nemze� Népegészségügyi Központ, miközben január 30‐án a 

WHO nemzetközi veszélyhelyzetet hirdete�. „Minden magyar kórház felkészült az új koronavírusos betegek 

fogadására” – tájékozta�a ezekben a napokban Kásler Miklós miniszter a közvéleményt.⁸⁷ „Magyarország 
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mindent megtesz a koronavírus elleni védekezésben, és az eddigi intézkedések hatékonynak bizonyultak”⁸⁸ – nyilatkozta 

február elején Pintér Sándor belügyminiszter, ám hogy melyek voltak ezek az intézkedések, azt senki nem tudta, és nyoma 

sincs annak, hogy a kormány bármilyen érdemi előkészületet te� volna a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. 

Március 4‐én Orbán Viktor bejelente�e, hogy azonosíto�ák az első koronavírusos beteget, pár órával később pedig a 

kormánypárt szóvivője sajtótájékoztatón közölte, hogy a „migrációs Covid‐járvány vagy: koronavírus‐járványhullám nemcsak 

a terrorizmus közvetlen veszélyével, hanem koronavírus‐fertőzéssel is fenyeget”.⁸⁹ E�ől kezdve heteken át a kormány 

kommunikációs stratégiájának középpontjában a migráció és a járvány összekapcsolása állt. Néhány Budapesten tanuló iráni 

diákból, akik megfertőződtek, úgy próbáltak bűnbakot csinálni, hogy kriminalizálták, majd ki is utasíto�ák őket az országból.⁹⁰

Az országos �sz�főorvos, az ún. Opera�v Törzs vezetője, március elején még arról beszélt, hogy csak azok hordjanak 

maszkot, akik betegek, mert másoknál a maszkviselés kifejeze�en ellenjavallt.⁹¹ Március első két hetében viszont már 

számos szigorú intézkedés lépe� életbe: lefújtak minden március 15‐i megemlékezést, látogatási �lalmat rendeltek el a 

kórházakban és időso�honokban, elindult az első karanténkórház berendezése, vészhelyzetet hirde�ek ki, a határokat 

lezárták, a közművelődési intézményeket bezárták, az üzletek többsége és a vendéglátóhelyek csak 15 óráig tartha�ak 

nyitva, majd elkezdődö� a kijárási korlátozás is.

Március 13‐án reggel, amikor a környező országokban már mindenhol bezárták az iskolákat, Orbán Viktor nemcsak arról 

tájékozta�a a közvéleményt, hogy nálunk nem lesz iskolabezárás, hanem azokat a pedagógusokat, akik nem akarták 

folytatni a jelenlé� oktatást, azzal fenyege�e, hogy fizetés nélküli szabadságra kell menniük. Majd ugyanezen a napon – azt 

követően, hogy a parlamen� pártok, köztük a kormányzó Fidesz‐KDNP is egy váratlan egyeztetés során egyöntetűen az 

iskolák bezárása melle� foglaltak állást – a miniszterelnök 180 fokos fordulatot végrehajtva bejelente�e, hogy minden 

oktatási intézményt azonnal bezárnak, és át kell állniuk a távollé� oktatásra.⁹²

Bár ekkor még az ötszázat sem érte el a regisztrált fertőzö�ek száma, ezekben a hetekben valóban a járvány terjedésének 

megakadályozása, az életek mentése volt a kormány szigorú és gyors döntéseinek célja. A védekezés több területén 

azonban teljesen kao�kus volt a helyzet. A gyógyszertárakból gyorsan kifogytak a maszkok, a kesztyűk és a 

fertőtlenítőszerek, és egyre több hír érkeze� a kórházakban fellépő krónikus gyógyszer‐ és eszközhiányról. Ezeket a híreket a 

Magyar Orvosi Kamara is megerősíte�e. A kormány válaszképpen „kórházparancsnokokat” neveze� ki minden kórház 

élére, akiknek az volt a feladatuk, hogy ellenőrizzék a gyógyszer‐ és eszközállományt és ‐fogyasztást.⁹³

Egyre több nyugtalanító hír érkeze� a tesztelés és a kontaktkutatás hiányosságairól is: jól látszo�, hogy Magyarországon 

sokkal kevesebb tesztet végeznek, mint amennyire szükség lenne, a kontaktkutatás pedig kezde�ől fogva csak ímmel‐

ámmal folyt. Orbán Viktor egy rádióinterjúban le is szögezte, hogy „jelezni szeretném, hogy olyan a vírus természete, hogy 

nem tudjuk szűrni, tehát nem lehetséges kiszűrni”.⁹⁴ Ám amilyen döcögve haladt a védekezés megszervezése, olyan 

sebesen fedezte fel a kormány a járványban rejlő hatalomkoncentrációs és pénzszerzési lehetőségeket. Kilenc nappal a 

veszélyhelyzet kihirdetése után, 2020. március 20‐án a miniszterelnök‐helye�es a parlamentnek benyújto�a az ún. 

felhatalmazási törvényt,⁹⁵ amely korlátlan ideig megszünte�e a parlament kizárólagos törvényalkotói és a kormány fele� 

ellenőrzési jogát. A kétharmados parlamen� többség a javaslatot elfogadta, 53 ellenzéki képviselő elutasíto�a.⁹⁶

Bár az Opera�v Törzs – katonai díszletek közö� – naponta tarto� sajtótájékoztatót a járványhelyzetről, a nyilvánosság a 

halo�ak és fertőzö�ek számán túl a legelemibb információkat sem ismerhe�e meg, pl. a fertőzés földrajzi megoszlásáról 

vagy a kórházakban kialakult állapotokról.⁹⁷ A tájékoztatókon az ellenzéki újságírók kérdéseire vagy egyáltalán nem 

válaszoltak, vagy semmitmondó válaszokat adtak. A kórházakból ki�lto�ák a médiát, az orvosok és ápolók semmiről nem 

nyilatkozha�ak. Arról, hogy mi történik a Covid‐osztályokon, a magyar közönség kizárólag a külföldi médiából értesülhete�.

31

88   h�ps://www.origo.hu/i�hon/20200207‐pinter‐sandor‐magyarorszag‐mindent‐megtesz‐a‐koronavirus‐elleni‐vedekezesben.html, letöltve 2021. 12., 30. 

89   h�ps://24.hu/kulfold/2020/03/04/koronavirus‐migransok‐fidesz‐hollik‐istvan/, letöltve 2021. 12. 30..

90   Az ellenük hozo� intézkedésektől a kormány végül is kénytelen volt visszakozni. 
h�ps://hvg.hu/i�hon/20200729_Visszakozo�_a_kormany_a_kiutasito�_irani_diakok_ugyeben, letöltve 2021. 12. 30.

91   h�ps://24.hu/kozelet/2020/03/26/muller‐cecilia‐ha‐nem‐vagyunk‐betegek‐a‐maszk‐viselese‐meg‐karos‐is‐lehet/, letöltve 2021. 12. 30.

92   h�ps://hvg.hu/i�hon/20200313_A_Fideszfrakcio_is_az_iskolak_bezarasat_keri_koronavirus, letöltve 2021. 12. 30.

93   h�ps://koronavirus.gov.hu/cikkek/he�otol‐korhazparancsnokok‐segi�k‐korhazak‐mukodeset‐es‐az‐egeszsegugyi‐keszlet‐vedelmet, letöltve 2021. 12. 30.

94   h�ps://444.hu/2020/03/16/orban‐viktor‐olyan‐a‐virus‐termeszete‐hogy‐nem‐tudjuk‐szurni‐tehat‐nem‐lehetseges‐kiszurni, letöltve 2021. 12. 30.

95   h�ps://444.hu/2020/03/21/benyujto�ak‐a‐felhatalmazasi‐torvenyt‐a‐kormany‐erre‐az‐evre‐kiiktatna‐a‐parlamentet‐hogy‐rendeletekkel‐iranyitson, letöltve 2021. 12. 30.

96   h�ps://index.hu/belfold/2020/03/30/koronavirus‐torveny_koronavirus_szavazas_parlament/, letöltve 2021. 12. 30.

97   Ferenci Tamás biosta�sz�kus részletesen elemzi a járvány kommunikációjában a transzparencia súlyos hiányait: h�ps://github.com/tamas‐
ferenci/GondolatokAJarvanyugyiAdatokKozleserol, letöltve 2021. 12. 30.



Az idő múlásával a kormányza� járványkezelést egyre inkább poli�kai szempontok irányíto�ák. A munkanélküliség napról 

napra nő�, a vállalkozások egyre nehezebb helyzetbe kerültek, a miniszterelnök viszont megígérte, hogy „annyi 

munkahelyet fognak létrehozni, amennyi megszűnt”.⁹⁸ Néhány látványos intézkedés történt is; a pártoknak állami 

támogatásuk felét be kelle� fizetniük az államkasszába, különadót vete�ek ki a mul�kra és a bankokra (amit később 

visszafizete� a kormány), az önkormányzatoktól pedig elve�ék a gépjárműadóból származó bevételeket. Utóbbi intézkedés 

– ahogy a parkolási díj megszüntetése is – nyilvánvalóan poli�kai célokat, az ellenzéki önkormányzatok kivéreztetését 

szolgálta. Az egész Európában legrövidebb – három hónapos – munkanélküli segély idejét és összegét nem módosíto�ák, a 

járvány által leginkább sújto� magánvállalkozóknak: idegenvezetőknek, művészeknek, a vendéglátásban és 

szállodaiparban dolgozóknak az állam vagy egyáltalán nem, vagy csupán egy‐két he� megélhetésre elegendő anyagi 

segítséget nyújto�, a nagyobb vállalkozások közül pedig csak a kormányhoz közel állók kaptak számo�evő anyagi 

támogatást. Az egyéni és kisvállalkozók tömegesen mentek tönkre, adták vissza engedélyüket, a tönkrement vállalkozások 

közül az értékesebbeket potom áron kormányközeli vállalkozók vásárolták fel.

Április közepén tovább gyorsult a járvány: kb. ezren voltak kórházban, és napi száz fölé ugro� az új fertőzö�ek száma, ami 

akkor gyors emelkedést jelente�. A vírus ezekben a hetekben – mint mindenhol a világon – nálunk is elsősorban a zárt 

közösségekben, a legjobban veszélyeztete� korosztály körében terjedt leggyorsabban; volt olyan időso�hon, ahol a lakók 

60 százaléka fertőződö� meg. Az o�honokban hiánycikk volt a maszk, a védőöltözet és minden egyéb szükséges 

védőeszköz. A legnagyobb problémát azonban az jelente�e, hogy a kórházba került időseket tesztelés nélkül szállíto�ák 

vissza az o�honokba, ami megsokszorozta a fertőzés terjedésének gyorsaságát.

A gyorsuló terjedés lá�án a kormány kapkodásba kezde�, Kásler Miklós miniszter levélben szólíto�a fel a kórházak 

vezetőit, hogy azonnal szabadítsák fel az ágyak 60 százalékát. A statáriális kórházkiürítés során haldoklókat, végstádiumban 

lévő rákosokat, mozgásképtelen, önmagukat ellátni nem tudó betegeket küldtek haza egyetlen hétvége ala�. Mindez 

teljesen felesleges volt, hiszen még a járvány sokkal súlyosabb második hullámának csúcsán sem volt szükség annyi ágyra, 

amennyit ekkor szabaddá te�ek.⁹⁹ A kórházkiürítés kb. 20 ezer beteget érinte�, miközben ezekben a napokban átlagosan 

1000 ember feküdt Coviddal kórházban. Maga a miniszterelnök is elismerte, hogy az összes intenzív osztályon maximum 

2000 intenzív terápiára szoruló beteget képesek ellátni, és maximum 8000‐re becsülte azok számát, akiknek szüksége lehet 

majd intenzív ellátásra.

Ezzel párhuzamosan az ország rövid idő ala� 16 000 (más források szerint 20 000) lélegeztetőgépet vásárolt Kínától, annak 

ellenére, hogy mindössze 2000 ilyen gép kezeléséhez állt rendelkezésre szakképze� személyzet. A lélegeztetőgépeket, 

annak ellenére, hogy az üzletek megkötésében közvetlenül a külügyminiszter is részt ve�, az állam nem közvetlenül, 

hanem a kormányhoz közel álló vállalkozókon keresztül vásárolta, esetenként két‐háromszoros áron.¹⁰⁰ Volt olyan 

vállalkozó, akinek cége 16 milliárdos haszonra te� szert néhány hét ala� a gépek beszerzésével, amelyek döntő többsége 

mind a mai napig raktárakban porosodik.

Egész Európában Magyarország az egyetlen ország, ahol magánszemélyek csak igen borsos áron, 15‐20 ezer forintért 

teszteltethe�k magukat. Ingyenes teszt csak a kórházba kerülőknek vagy a háziorvos által beutaltaknak jár. Eközben az 

állami egészségügy 5 milliárd forint értékű felhasználatlan PCR‐tesztet volt kénytelen megsemmisíteni a felhasználhatósági 

határidő lejárta mia�.¹⁰¹

Május elejétől az összes mutatószám javulni kezde�, megkezdődö� az ország újranyitása. Ezekben a hetekben nemcsak az 

Európai Bizo�ság és az összes gazdasági előrejelzéssel foglalkozó intézmény, hanem a magyar miniszterelnök is brutális 

gazdasági visszaesést jövendölt az év második felére, ugyanakkor Matolcsy György, a jegybank elnöke nem visszaesést, 

hanem 2‐3 százalékos növekedést ígért az országnak.

Május végén Kásler Miklós bejelente�e, hogy az egészségügyben dolgozók 500 ezer forintos egyszeri jutalmat kapnak, ám a 

szociális szférában dolgozóknak, akik ugyancsak keményen kive�ék a részüket a védekezésből, egyetlen fillért sem adtak.

Június 17‐én az Opera�v Törzs tagjai látványosan elköszöntek a közönségtől, befejeze�nek minősítve tevékenységüket. 

Magyarország végül is rela�ve szerencsésen, 588 halálos áldoza�al vészelte át az első hullámot. Nyár elején – a szakértők 
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figyelmeztetése ellenére – a kormány fokozatosan elengedte a járvány elleni védekezést. Bár Orbán Viktor júliusban kiadta a 

„több Balaton, kevesebb Adria” jelszót, később kiderült, hogy ő maga és külügyminisztere is Horvátországban, a 

tengerparton, illetve egy jachton töltö�e szabadságát.

A fertőzö�ségi számok júliusban is folyamatosan javultak, ám augusztusban ismét emelkedni kezdtek, és a környékünkön lévő 

országok járványügyi adatai is egyértelműen jelezték, hogy elindult a második hullám. A miniszter bejelente�e, hogy 

„környezetünkben elindult a második hullám, ez a helyzet az én megítélésem szerint nagyon hasonlít a márciusi eleji 

helyzethez”.¹⁰² Július közepén bejelente�ék, hogy elmaradnak a tömegrendezvények, így a grandiózusra terveze� augusztus 

20‐i tűzijáték is. A védekezés orvosi részét irányító Merkely Béla orvosegyetemi rektor viszont kijelente�e, hogy „egy éven 

belül egy országot kétszer bezárni nem lehetséges, ezért másfajta stratégiára lesz szükség”.¹⁰³

A MÁSODIK HULLÁM

Augusztus végén már határozo�an növekedni kezde� a fertőzö�ek és kórházban kezeltek száma, a halálozási számok 

azonban viszonylag alacsonyak maradtak, aminek elsősorban az volt az oka, hogy a vírus ekkor a bulizó, utazgató fiatalok 

körében kezde� terjedni, akik könnyebben átvészelték a fertőzést, viszont – mivel sokkal több emberrel érintkeztek – sokkal 

szélesebb körben terjeszte�ék a betegséget.

Augusztus közepén a miniszterelnök már a közelgő szigorításokról beszélt: „Nem mondom, hogy satu, de ahhoz közeli állapot 

fog beállni.”¹⁰⁴ Szeptember elsején mégis a szokásos menetrend szerint indult el a tanév, a határok ekkor már teljesen 

értelmetlen lezárásán túl semmiféle szigorítás nem lépe� életbe, annak ellenére sem, hogy már több ak�v fertőzö� volt, mint 

a májusi csúcs idején.

Szeptember közepére jól láthatóan kicsúszo� a járvány terjedésének ellenőrzése a kormány kezéből. Az elvégze� tesztek 

közül a pozi�vitást mutatók talála� aránya bőven túllépte az 5%‐ot, a mentők csak napokkal később értek oda, ahol 

tesztelniük kelle�, a kontaktkutatás egyáltalán nem működö�. A fertőzés terjedésével párhuzamosan rohamosan nő� a 

kórházba kerülők száma, és ezt némi késéssel követni kezdte a halálos áldozatok száma is. A minisztérium ezú�al – a korábbi 

aránytalanul magas 60% helye� – csak a kórházi ágyak 20%‐ának felszabadítására kötelezte a kórházakat. Szeptember 

közepén látogatási és felvételi �lalmat rendeltek el az összes zárt intézményben. Először ismét a budapes� főpolgármester 

te�e kötelezővé zárt terekben a sokak számára már megszoko�á vált maszkviselést, majd egy hét múlva a kormány is 

csatlakozo� ehhez, és elrendelte a szórakozóhelyek 23 órai bezárását, valamint hatósági árat állapíto� meg a PCR‐teszteknek. 

A tesztelés egyre lassúbbá vált, a továbbra is nyitva levő iskolákban egyáltalán nem tesztelték sem a tanárokat, sem a 

diákokat, az egyébként is szórványos kontaktkutatás teljesen összeomlo�, a kórházak kapacitása nem nő�. Jól látható volt, 

hogy a kormány egyáltalán nem készült fel a második hullámra. Szeptember 19‐én nő� először ezer fölé az egy nap ala� 

regisztrált fertőzö�ek száma, öt nappal később azonban 20 ezer ember elő� rendezték meg az UEFA Szuperkupa‐döntőjét a 

Puskás Arénában. Miközben már egész Európában be�lto�ák, nálunk még októberben is tarto�ak a közönség elő� 

futballmérkőzéseket.

„Mindenki megnyugodhat, mert ha elkapja a betegséget, meg fogjuk gyógyítani”¹⁰⁵ – nyugtatga�a a közvéleményt Orbán 

Viktor, azon a napon, amikor a 663. áldozat halt meg Covidban, és a fertőzö�ek száma drámaian emelkede�. A kormányza� 

kommunikáció fókuszába ekkor az került, hogy nem a fertőzö�ek száma a fontos, hanem az, hogy kevés legyen a halo�. 

Miután az áldozatok száma is napról napra emelkede�, ezzel a kampánnyal leálltak, és az ellenzéket kezdték azzal vádolni, 

hogy a kormányza� járványkezelés megalapozatlan bírálatával a vírus pártjára állt, és „halálkampányt” folytat.

Októberben már drámaian alakult a tesztek pozi�vitási aránya, a tesztek alacsony száma mia� azonban becsülni sem lehete� 

a fertőzö�ek számát, miközben a kórházban, lélegeztető gépen lévők és a halo�ak száma is drámai mértékben növekede�.

Egy hónap ala� hatszorosára növekede� a kórházban lévők száma, és kiderült, hogy már 800 ápolót és orvost vezényeltek át 

a kórházak Covid‐részlegeibe. A rohamosan terjedő vírus ellenére a kormány egyetlen szigorítása az volt októberben, hogy a 

karanténszabályokat megszegőkre kiszabható büntetést megsokszorozták.

33

102   h�ps://24.hu/belfold/2020/07/11/masodik‐hullam‐kasler‐miklos/, letöltve 2021. 12. 30.

103   h�ps://hirado.hu/koronavirus/cikk/2020/07/16/merkely‐bela‐zart‐terben‐ujra‐maszkot‐kellene‐hordani, letöltve 2021. 12. 30.

104   h�ps://24.hu/belfold/2020/08/21/koronavirus‐orban‐viktor‐szeptember‐�lto‐intezkedesek‐beutazas‐oktatas‐iskola‐szigoritasjabb‐�lto‐intezkedesekre/, letöltve 2021. 
12. 30.

105   h�ps://www.facebook.com/watch/?v=788874521872733, letöltve 2021. 12. 30. 

   



November elejére elkerülhetetlenné vált a kijárási �lalom bevezetése: pár nappal azután, hogy keményebb korlátozások 

ellen érvelt a kormány, a tavaszinál szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezete� be; az utcákon is kötelezővé te�e a 

maszkviselést, és éjféltől hajnali 5‐ig kijárási �lalmat rendelt el. Két napra rá az egy nap ala� elhunytak száma átlépte a százas 

lélektani küszöböt. Az egészségügyet maximális fordulatszámra kapcsolták: minden kórházat bevontak a Covid‐ellátásba, és 

életbe lépe� egy új eljárásrend, amely szerint a nem teljesen gyógyultakat is haza lehet küldeni. Egy hé�el később tovább 

szigoríto�ák a szabályokat: a kijárási �lalom már 20 órakor elkezdődö�, be�lto�ák a gyülekezéseket, a 10 főnél nagyobb 

magánrendezvényeket, bezára�ák a vendéglátóhelyeket, és fokozatosan ismét beveze�ék a digitális oktatást. Ekkor már 

nyilvánvaló volt, hogy a járványt csak a vakcina tudja hatékonyan megállítani. Decemberben egymás után engedélyezték a 

világon a különböző �pusú védőoltásokat, amelyek tömeggyártása is elindult. A hatalmasra nő� igényeket azonban a 

gyártók csak lassan tudták követni, a magyar kormány pedig folyamatosan az Európai Uniót hibázta�a az oltóanyag 

késlekedése mia�.

A december közepi tetőzés után a járványterjedést jelző számok csökkenni kezdtek, de ekkor már közel 200 ezer ak�v esetet 

tarto�ak nyilván (a legtöbb új fertőzö�et, 6819‐et november 28‐án jelente�ék, a legtöbb áldozatot – 193‐at – december 4‐

én), és az elhunytak száma továbbra is magas maradt, lényegében az év végéig nem csökkent napi száz alá. A helyzet nem 

javult annyira, hogy lazítson a kormány, így a kijárási korlátozást csak december 24‐re oldo�ák fel.

December 26‐án érkeze� meg az első szállítmány a Pfizer‐Biontech cég vakcinájából. A miniszterelnök már novemberben 

bejelente�e, hogy elkészült az oltási terv, és amint megérkeznek az oltások, azokat a tervnek megfelelően először a 

leginkább veszélyeztete�eknek fogják beadni. Egyú�al azt is kijelente�e, hogy ha lenne elég oltóanyag, akkor egy hétvége 

ala� az egész országot be tudnák oltani. Rövid idő ala� kiderült azonban, hogy oltási terv nincs, és teljes káosz alakult ki az 

oltások körül. A megkövetelt regisztráció nehézkesen vagy egyáltalán nem működö�, voltak oltópontok, ahol bárkinek a 

jelentkezését elfogadták, más helyeken azok sem tudtak időpontot foglalni, akiknek első körben járt volna az oltás.

December 19‐én újabb gazdasági intézkedéseket jelente� be a miniszterelnök: meghosszabbíto�ák a hitel‐visszafizetési 

moratóriumot, és elrendelték a helyi iparűzési adó megfelezését, ami újabb csapás volt a nagyvárosi önkormányzatok 

számára, mivel ez az adó a legfontosabb bevételük. Egy hé�el később a kormánypár� vezetésű önkormányzatokat 

kompenzálták a közpon� költségvetésből, az ellenzékieket azonban nem. 

„Sikerült leszorítanunk a vírust, ha még nem is semlegesíteni, de most már földharc van. Levi�ük a birkózószőnyegre” – 

jelente�e ki Orbán december végén,¹⁰⁶ majd januárban kiderült, hogy nem olyan ütemben érkezik Magyarországra vakcina, 

ahogy azt a kormány tervezte. Ezért beindult az újabb EU‐ és Brüsszel‐ellenes poli�kai kampány. „Brüsszel hibái mia� 

vagyunk lemaradva a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban Amerikához, Angliához és Izraelhez képest”¹⁰⁷ – 

hajtoga�ák a kormány tagjai minden nyilvános felületen. 

És ezt követően – a lélegeztetőgép‐biznisz után – beindult az oltóanyagbiznisz. A kormány milliós nagyságrendű 

vakcinavásárlási megállapodást kötö� az orosz és a kínai állammal, a külügyminiszter egymillió ember beoltására elegendő 

Szputnyikról állapodo� meg az oroszokkal. A Szputnyik‐oltást az orosz állam ekkor még be sem nyújto�a engedélyezésre az 

Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), a magyar kormány viszont nyílt poli�kai nyomásgyakorlással és az engedélyezési 

feltételek rendele� módosításával elérte, hogy a hazai gyógyszerügynökség néhány hét ala� engedélyezze az oltást 

Magyarországon. A Szputnyikot január 22‐én engedélyezték befejeze� 3. fázisú vizsgálatok nélkül, az orosz vizsgálatok 

részeredményeire való tekinte�el. A kínai Sinopharm január 29‐én már a hivatalos vakcinaengedélyezési folyamat teljes 

elvetésével kapta meg az engedélyt. Erről a vakcináról már 2021 januárjában is megjelent olyan publikáció, mely arra hívta 

fel a figyelmet, hogy „még Kínában is csak a 60 év ala� felnő�ek oltására használják, mert egyelőre nem áll rendelkezésre az 

idősebb korosztályra is érvényes klinikai vizsgála� eredmény”.¹⁰⁸ Nálunk viszont elsősorban éppen ennek a korcsoportnak a 

tagjait kezdték tömegesen oltani Sinopharmmal. Utóbb az is kiderült, hogy mindkét vakcina ára jóval meghaladta az EU által 

beszerze� oltásokét, a Szputnyik másfélszer, a Sinopharm pedig több mint kétszer annyiba került, mint a Pfizer egy adagja.

A kormány az oltóanyagot is közve�tő cégeken keresztül szerezte be, így a hozzá közel álló beszerzők hatalmas hasznot 

realizáltak az üzleten.
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2021 januárjában a járvány terjedése lassan csökkenni kezde�, de halo�ak száma továbbra is 100 körül mozgo�. Február 

elején úgy tűnt, visszavonulóban van a járvány, az oltások azonban lassan érkeztek. Február 16‐án megérkeze� az első 

Sinopharm‐szállítmány. Az oltások beadásának sebessége felgyorsult, az alaposan kidolgozo� oltási rend hiánya mia� 

azonban folyamatosan zavarok jelentkeztek. Ekkor már az oltópontokon kívül a háziorvosoknál is fel lehete� venni az oltást, 

ám ehhez sem az infrastruktúra, sem a személyi feltételek nem volt megfelelőek, ezért tumultuózus jelenetek, 

fertőzésveszély, szervezetlenség jellemezte az oltások beadását. Sorozatosan jelentkeztek az oltási kampány informa�kai 

támogatásának hibái. Ráadásul a kínai vakcinának mind a háziorvosok, mind a lakosság körében nagy volt az elutasíto�sága, 

annak ellenére, hogy saját állítása szerint Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor is ezzel olta�a be magát. Mindezzel 

együ� azonban a kínai és orosz vakcina megérkezésével felgyorsult az átolto�ság, és a kormánypropaganda e�ől kezdve ezt 

tekinte�e a sikeres védekezés kulcsának. Tény, hogy az uniós engedéllyel nem rendelkező oltóanyagok beszerzésével 

Magyarország hónapokon keresztül a legátolto�abb ország volt az Európai Unióban, amit országszerte hatalmas óriásplakát‐

kampánnyal ünnepelt a kormány.

Miközben köztudo� volt, hogy az EU már felkészült a közösség minden országában érvényes olto�sági igazolvány 

előállítására, a magyar kormány egy hozzá közel álló cégtől 8 millió plasz�k kártyát rendelt meg 10 milliárd forintért (kb. 3 

millió euró) – a piaci ár többszöröséért –, amelyen az érinte� személy oltásainak száma volt rögzítve anélkül, hogy kiderülne, 

hogy az EU‐ban elfogado� vagy el nem fogado� (orosz, kínai) vakcinával történt‐e az oltás.¹⁰⁹

A HARMADIK HULLÁM

Még tarto� a második hullám, amikor 2021 februárjában a brit mutáció gyors terjedésével megérkeze� a járvány harmadik 

hulláma. „Csupa rossz hírem van. A helyzet úgy fest, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete elő� állunk”¹¹⁰ – 

nyilatkozta a miniszterelnök február 25‐én, miközben javában folyt az ún. nemze� konzultáció, amelynek során a kormány a 

szokásos manipula�v módon a szigorítások mellőzésének poli�kájához akart legi�mációt szerezni. Miközben néhány nappal 

korábban a kormány tagjai még lassú nyitásról beszéltek, hirtelen megváltozo� a narra�va, kiderült, hogy „a járvány kezében 

vagyunk”, és már a további szigorítások lehetősége is felmerült.

Ugyanebben az időszakban – február 22‐én – Orbán kijelente�e, hogy „nálunk Közép‐Európában jól mennek a dolgok”, a 

gazdasági adatok „kitűnőek”, az államháztartás „a legnagyobb rendben van”, a „munkaközpontú poli�kánk csaknem teljes 

foglalkoztato�ságot” eredményeze�.¹¹¹ Ezért aztán nem is hoztak új gazdaságvédelmi intézkedéseket sem, annak ellenére, 

hogy a munkanélküliség ismét látványosan növekede�, és a turisz�kai, vendéglátóipari és kereskedelmi kisvállalkozások 

egymás után mentek tönkre. A kormány ugyanis a költségvetési támogatásokat is poli�kai szempontok alapján oszto�a szét, 

komoly segítséget csak a kormányhoz közel álló oligarchák kaptak ezekből a forrásokból.

Márciusra a folyamatosan emelkedő járványmutatók félreérthetetlenül jelezték a harmadik hullám elszabadulását, emia� a 

járvány kitörésének évfordulóján minden korábbinál szigorúbb intézkedéseket vezete� be a kormány.¹¹² A pozi�v tesztek 

aránya mindeközben folyamatosan 20% fele� volt, a naponta elvégze� tesztek száma a töredéke volt annak, amit a 

szakemberek a biztonságos védekezéshez szükségesnek tartanak. A kontaktkutatással pedig már nem is próbálkoztak. 

Mindezek – valamint a lakosság rossz egészségi állapota és az egészségügyi ellátás hiányosságai – mia� Magyarország rövid 

idő ala� a lakosságarányos Covid‐halálozások ranglistájának élén szereplő országok közé került.

A harmadik hullám súlyosságát mutatja, hogy míg a napi új fertőzö�ek száma a 2020‐as őszi csúcs idején 6819, addig a 2021‐

es tavaszi csúcson 11 265 volt; a kórházban kezelt Covid‐fertőzö�ek száma a második hullám tetején 8045, a harmadik idején 

12 553 volt; az egy időben lélegeztetőgépen lévők száma ősszel 656, tavasszal 1529 volt; ősszel a legtöbb áldozatot követelő 

napon 193‐an haltak meg, tavasszal volt olyan nap, amikor 311 ember halt meg Covidban.

A harmadik hullám nyár közepén ért véget, s bár már ekkor voltak előjelei a negyedik hullám érkezésének, a kormány éppen 

úgy hátradőlt, mint az előző nyáron. Az átolto�sági rangsorban Magyarország ekkor még mindig viszonylag jól állt, bár a 

korábbi előny már gyakorla�lag elfogyo�.¹¹³
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A budapes� orvostudományi egyetem rektora, aki ekkorra már a járványkezelésben tanácsadói szerepet vállaló 

szakemberek közül gyakorla�lag egyedül jelent meg a nyilvánosság elő�, kijelente�e, hogy Magyarországon nem lesz 

negyedik hullám,¹¹⁴ és ezt a kormány tudomásul is ve�e. Ezen a nyáron – a nézőszámot jelentősen korlátozó többi európai 

országgal ellentétben – Magyarországon 60 ezer néző elő� játszo�ak nemzetközi kupameccseket, kinyito� az összes 

vendéglátó‐ és szórakozóhely, a maszkviselés és a távolságtartás teljesen lekerült a napirendről. Augusztus 20‐án hatalmas 

tömegrendezvényekkel és tűzijátékkal ünnepelték az országalapítást, szeptember első napjaiban egy héten át tarto� a 

Nemzetközi Eucharisz�kus Kongresszus, amelyen a pápa is részt ve�, és amelyre százezrek érkeztek vidékről és külföldről 

is, majd megnyito�a kapuit a 70 milliárdért megrendeze� Vadásza� Kiállítás, amelyet ugyancsak jelentős számú néző 

látogato� meg. A kormány október 23‐ig, vagyis addig, amíg le nem zajlo� a kormánypárt által szerveze� ún. Békemenet, 

semmiféle érdemi védekező intézkedést nem te�, miközben folyamatosan emelkede� a fertőzö�ek száma, és már 

egyértelmű volt, hogy megérkeze� a negyedik hullám. Mi több, nemcsak vidékről, hanem az akkor éppen a világ 

legfertőzö�ebb területének számító Romániából is buszkonvojokkal szállíto�ák a felvonulás résztvevőit.

Időközben az is kiderült, hogy a kínai vakcina a 60 év fele� populáció körében alacsony szintű véde�séget nyújt, nálunk 

azonban 500 ezer e korcsoportba tartozó embert olto�ak ezzel. A kormány, mivel nem akarta beismerni ezt a végzetes hibát, 

sürgősen elindíto�a a harmadik oltási hullámot, azt azonban gondosan elhallga�a, hogy elsősorban azoknak kellene 

felvenniük a harmadik oltást, akiket korábban kínai vakcinával olto�ak.

A NEGYEDIK HULLÁM

Az első nagyon enyhe szigorító intézkedésekre a Békemenet utáni napokban került csak sor, pedig ekkor már nálunk is 

exponenciálisan növekede� az új esetek és a kórházba és lélegeztetőgépre kerülők száma. A környező országokban, ahol 

sokkal több tesztelést végeztek, mint nálunk, lakosságarányosan 8‐10‐szer annyi fertőzö�et találtak, mint Magyarországon. 

November közepén már 100 körül járt a napi halálos áldozatok száma, és a pozi�v tesztek magas arányából ismét jól látszik, 

hogy a járványkezelés megint kicsúszo� a kormány kezéből. Jelentésünk zárásakor a pozi�vitás az elvárt maximálisan 5% 

helye� eléri a 25%‐ot, a kórházi kapacitások pedig teljesítőképességük határához értek, az intenzív osztályok egymás után 

telnek meg. A kórházban és lélegeztőgépen lévők száma közelít az egy évvel ezelő� csúcshoz, Magyarország immár 

harmadik alkalommal kerül a járványt legrosszabbul kezelő országok közé. Az átolto�ság aránya a felnő� lakosság körében 

november közepén még mindig 70% ala� volt. A júniusi helyzethez képest annyi változo�, hogy a 12–18 éves korosztály is 

elérte ezt az oltási arányt, és a korábban kétszer beolto�ak nagy része a harmadik oltást is felve�e. Ezzel Magyarország az 

átolto�ság éllovasai közül a sereghajtók közé került Európában.¹¹⁵ Az azóta eltelt egy hónapban először nyílt lehetőség arra, 

hogy a lakosság internetes regisztráció nélkül oltáshoz jusson. Ez megemelte néhány százalékkal az átolto�sági szintet, bár a 

regisztráció nélkül beado� oltások nagy része harmadszori oltás volt, a korábban egyáltalán nem olto�akat most is kevésbé 

sikerült elérni.

Az ismételten drámai helyzet kialakulásában a kormány szakszerűtlen, voluntarista, poli�kai szempontoknak alárendelt 

járványkezelése melle� legalább ilyen fontos szerepet játszo�ak a lakosság tájékoztatásának botrányos hiányosságai. Ahogy 

azt többek közö� a 444 portál megállapíto�a, „[a] magyar kormányza� járványügyi adatszolgáltatása az egész EU‐ban a 

legszegényesebb. A közpon� honlapon a kevés adatot is úgy közlik, hogy az ne legyen á�ekinthető, semmiféle á�ogó képet 

nem adnak a helyzetről”.¹¹⁶ Nem lehet tudni, hogy a kórházban ápoltak, lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak közö� 

hányan voltak az oltatlanok és az egyszer, kétszer vagy háromszor olto�ak, sem hogy közülük kit milyen vakcinával olto�ak 

be. A kormány nyilvánvalóan �tkolni akarja, hogy a méregdrágán vásárolt kínai vakcina csak nagyon mérsékelten véd a 

betegség ellen. Az önkormányzatok nem jutnak adatokhoz a saját területükön kialakult járványhelyzetről, az 

egészségügyben dolgozók nem nyilatkozhatnak a médiának, a kórházakba a nyilvánosság képviselőit egyáltalán nem 

engedik be, holo� nyilvánvaló, hogy az oltás melle� legfontosabb érv a betegség drámai hatásának bemutatása lenne. Így 

nem meglepő, ha a lakosság a sötétben tapogatózik, az emberek többségének fogalma sincs a járványhelyzet súlyosságáról, 

és szabadon, reflektálatlanul törnek utat az oltással kapcsolatos rémhírek a közösségi médiában. 
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114   h�ps://www.kemma.hu/orszag‐vilag/2021/06/merkely‐bela‐magyarorszagon‐nem‐lesz‐negyedik‐hullam, letöltve 2021. 12. 30.
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Ferenci Tamás korábban már idéze� írása¹¹⁷ szerint a magyar járványadatok hozzáférhetősége alulmúlta a demokrácia és a 

nyilvánosság állapotát tekintve nálunk rosszabbul álló országok szintjét is. Pedig a sikeres járványkezelés egyik legfontosabb 

tényezője a lakosság bizalmának, együ�működésének megnyerése, amihez elengedhetetlen a „nyílt és transzparens 

járványügyi kommunikáció”.¹¹⁸

A miniszterelnök propagandajellegű megszólalásainak közpon� eleme az év eleje óta az volt, hogy az oltás majd megold 

mindent. Ez két vonatkozásban is súlyos következményekkel járt. Egyrészt ennek jegyében elhanyagolták a járvány elleni 

védekezés más eszközeit (maszkviselés, távolságtartás, tesztelés, kontaktkutatás, izoláció). Másrészt, amikor kiderült, hogy 

mint bármilyen más védőoltás, a Covid‐oltás sem nyújt 100%‐os biztonságot, ennek nega�v hatása a túlzo� várakozások 

következtében megsokszorozódo�, főleg a népesség azon részében, amelynek amúgy is voltak fenntartásai, félelmei az 

oltással kapcsolatban.

A járványkezelésnek része volt egy sor kétesnek tűnő gazdasági ügylet is (lélegeztetőgépek, oltások, véde�ségi kártyák stb. 

beszerzése) – ez is magyarázhatja a transzparencia hiányát. Másfelől megalapozo�an felvethető, hogy a kormány nem egy 

döntésénél a járványkezelés hatékonyságának szempontját alárendelte a poli�kai haszonszerzésnek. Például amikor 

ellenzéki poli�kusok kifogásolták a kínai vakcina időseknek történő tömeges beadását (amit még a gyártó ajánlása is 

ellenze�), akkor a kormány oltásellenességgel vádolta meg az ellenzéket. A hivatalos propaganda sokáig visszhangozta azt a 

fentebb már említe�, nyilvánvalóan hamis állítást, hogy az ellenzék „a vírus oldalán” van, „halálkampányt” folytat.¹¹⁹ 

Összefoglalásképp elmondhatjuk, hogy a járványkezelés koncentráltan muta�a meg a NER működésének gyengéit: a 

járványügyet rövidtávú kül‐ és belpoli�kai céloknak és az elmaradhatatlan gazdasági haszonszerzésnek rendelték alá, 

há�érbe szoríto�ák a szakmai szempontokat, illetve a szakmai szervezetek és a független szakértők véleményét. 

Szakszerűtlen, átgondolatlan, kapkodó, ugyanakkor voluntarista volt a járvány kormányza� kezelése: el�tkolták és 

manipulálták az egészségügyi adatokat; a döntésközpontokat megsokszorozták és a rendszert á�ekinthetetlenné te�ék; 

bizonyos kérdésekben értelmetlenül központosíto�ak, másokban elmosták a felelősséget; a népszerű intézkedéseket 

propagandacélokra használták fel, a népszerűtlen döntéseket haloga�ák, illetve átháríto�ák másokra (önkormányzatokra, 

iskolákra, munkáltatókra stb.). 

A felelőtlen és rossz kormányzás a pandémia esetében nem hasonlítható a kulturális területeken tapasztalt károkozáshoz. I� 

a veszteséget emberéletekben mérjük. Jelentésünk lezárásakor, 2021. december végén már közel 39 ezer magyar 

állampolgár halt meg koronavírus‐fertőzésben – ez 100 ezer lakosra ve�tve 395 fő.¹²⁰
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117   h�ps://github.com/tamas‐ferenci/GondolatokAJarvanyugyiAdatokKozleserol, letöltve 2021. 12. 30.

118   Uo.

119   Ezzel szemben, amikor a Mi Hazánk nevű álellenzéki – a kormányközeli sajtó által erősen támogato� –, szélsőjobboldali törpepárt nagy erőforrások bevetésével 
valóban oltásellenes kampányt folytat, arra a kormány nem reagál.
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2010 óta alapvetően megváltozo� a poli�kai rendszer és a nők viszonya. Sok esetben úgy tűnhet, mintha a NER a 

feminizmus törekvéseit valósítaná meg. Alaposabb vizsgálatot követően azonban kitűnik, hogy a feminista fogalmak és 

egyes nőmozgalmi követelések átvétele az erede� emancipációs célokkal tökéletesen ellentétes, reprodukciós, kizárólag 

demográfiai szempontokat előnyben részesítő poli�kák megvalósulását szolgálja. 

Ha a feminista poli�kákat úgy definiáljuk, hogy azok olyan tevékenységek és cselekvések, amelyek célja az egyenlőtlen nemi 

hatalmi viszonyok, normák és gyakorlatok átalakítása¹²¹ a gender‐kérdések poli�zálásával, valamint a nők „képessé 

tételével” (empowerment),¹²² akkor a NER nőpoli�kájában ennek az ellenkezőjét találjuk: minden intézkedés, amely a 

nőket „támogatja”, valamilyen módon a hagyományos nemi viszonyok visszarendeződését segí� elő. A mozgástér növelése 

helye� a mozgástér csökkentése, a döntési szabadságok és a választások leszűkítése a cél. A nők „képessé tétele” az 

autonómia dimenziójában ragadható meg: az élet során meghozo� döntések szabadságát, a nők gazdasági függetlenségét, 

valamint szexuális és reproduk�v jogaik gyakorlását lehetővé tevő poli�kákat jelen�. Ehhez a viszonyítási ponthoz képest 

lehet vizsgálni a NER elmúlt 10 évben hozo� intézkedéseit.

A NER nőket és a családot érintő stratégiájából világosan kiolvashatók – és az emancipációs poli�káktól jól elkülöníthetők – 

a hatalom valódi törekvései.  A nőket érintő állami beavatkozások és norma�v szabályok nem elsősorban a nőkről szólnak, 

hanem a családról ‒ méghozzá egy olyan családról, amelyben „az anya nő, az apa férfi”¹²³ ‒, ahol a nők tradicionális 

gondoskodó, szolgáló szerepe magától értetődik. Az állami szabályozás célja a nemzet demográfiai gondjainak megoldása a 

rezsimet lojálisan támogató középosztály megteremtése révén. Még a nőket közvetlenül célzó poli�kák há�erében is, mint 

amilyen a 40 év szolgála� idővel történő nyugdíjba vonulás lehetősége,¹²⁴ lényegében a nők nagyszülői szerepének 

felhasználása húzódik meg. A nőket érintő állami poli�kák maternalista¹²⁵ alapokon nyugszanak, elsősorban a nők 

alávete�ségbe való beletörődését, a többle�erhek cipelésének elfogadását¹²⁶ célozzák, belenyugvást egy új társadalmi 

szerződésbe, amely szűkre szabo� utat és élethorizontot kínál egy férfiuralmat preferáló társadalomban. 

A NER nőket és családot érintő poli�kái szelek�v biopoli�kát¹²⁷ valósítanak meg, amely bizonyos társadalmi csoportokat 

explicit formában támogat, más csoportok hátrányait és társadalmi kirekesztését pedig nem igyekszik csökkenteni. A NER 

fen�ekben vázolt családmodellje az 1930‐as évek magyar kormányai által propagált idillikus polgári családmodellt 

utánozza, amely akkoriban is csak a poli�kusok vágyképeiben léteze�. Mindebből következik szelek�v biopoli�ka jellege, 

amely, bár retorikájában többnyire homogén tömegként kezeli a társadalmat, mégis más arcát mutatja a privilegizáltak és a 

marginalizáltak felé,¹²⁸ és igyekszik befolyásolni a társadalom összetételét. Ez a poli�ka az egyik oldalon több (lehetőleg 

középosztálybeli) gyermek születését mo�válja a foglalkoztatásban résztvevő családok sokrétű támogatásával,¹²⁹ míg

a másik oldalon a legszegényebb gyermekeket nevelő családok számára nyújto� lé�ontosságú univerzális ju�atásokat

a 2008‐as, már akkor is alacsonynak számító szinten tartja. Mindennek következtében a gyermekek közö� magas marad

121   Ferree, M. M. 2006: Globaliza�on and Feminism. In: M. M. Ferree – A. M. Tripp (eds), Global Feminism: Transna�onal Women's Ac�vism, Organizing, and Human 
Rights. New York.

122   Ferree, M. M. – Gamson, W. A. – Gerhards, J. – Rucht, D. 2002: Shaping Abor�on Discourse: Democracy and the Public Sphere in Germany and the United States. 
London.

123   Alaptörvény 9. módosítása, L cikk (1) bekezdés, 2020. december 22. 

124   Az 1997. évi LXXXI., a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2010‐ben bekövetkeze� módosítása teszi lehetővé.

125   A 18. század végén kialakult társadalmi mozgalom. A maternalizmus az anyaság ösztönében látja a „női lényeget”. Aczél A. – Szikra D. 2021: A jólé� állam és a nők: a 
„maternalista” szociálpoli�ka. In: Adamik M. (szerk.), Bevezetés a szociálpoli�ka nem szerin� értelmezésébe. Budapest, 42‒75.; Kövér Á. 2020: Egy elhallgato� 
történet: A feminizmus és a szociális munka összefonódó diskurzusai. Esély 31(1), 24‒49.

126   Novák Katalin családokért felelős miniszter szerint a nők „erősek”, „mások terheit is képesek” elcipelni – a négyes teher már teljesen nyilvánvaló: házimunka, 
gyermekgondozás, idősápolás, kereső tevékenység. És persze nincs azzal semmi baj, ha a nő kevesebbet keres, mint egy férfi. Vö. 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=yaVOffr3CE8, letöltve: 2021. 12. 30.

127   A biopoli�ka Michel Foucault fogalma, lényege az élet fele� uralom. Foucault szerint a biopoli�ka szelek�v, amennyiben elkülönít társadalmi csoportokat aszerint, 
hogy kit tart értékesnek, és kit „hagy meghalni”; Foucault, M. 2008. The Birth of Biopoli�cs: Lectures at the College de France. Michel Senellart (szerk.), New York, 
1978‒79.; Kövér, Á. 2020: Családpoli�ka, biopoli�ka, poli�kai technológiák. Szociálpedagógia 15/2020, 31‒51.

128   Wacquant a neoliberális állam Janus‐arcáról beszél: Wacquant, L. 2010. Cra�ing the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare, and Social Insecurity. Sociological Forum 
25(2), 197‒220).
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a nélkülözési arány: 15,2% (EU: 6,4%), a három vagy annál több gyerekeseknél 22%, ami a legmagasabb ráta az Unióban (EU: 

6,7%). A jellemzően sokgyermekes romák 43,7%‐a súlyos nélkülözésben él.¹³⁰

A nemek közö� egyenlőség fogalma, nyelvhasználata, poli�kái és gyakorlata az elmúlt 10 évben ‒ hasonlóan a gender 

fogalmához ‒ a rezsim önmeghatározásának poli�kai és retorikai ellenpontjává vált. A gender mainstreaming¹³¹ és a nemek 

közö� egyenlőségi törekvések elhallga�atása, az e téren folytato� „boszorkányüldözés” az EU‐val való szembenállás egyik 

vezető témakörévé vált.

Bár az előző parlament még elfogadta 2010‐ben a „Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemze� Stratégia ‒ 

Irányok és Célok 2010‒2021” című kormányhatározatot,¹³² és a magyar EU‐elnökség ala� került elfogadásra a Nemek 

Közö� Egyenlőség Európai Paktuma is 2011‐ben, azonban a 2014‐es megismételt választási sikert követően megkezdődö� 

a nemek közö� egyenlőség nyelvezetének megváltoztatása és az ekkor még legi�m „gender” fogalmának kormányza� 

átértelmezése. 2014‐ben az Emmi Családpoli�kai Főosztálya „Új úton a nők és férfiak egyenlősége terén” címmel ado� ki 

egy dokumentumot, de ebben a férfiak és nők közö� egyenlőség fogalmát már szűkítve és a rezsim ideológiájához  igazítva 

használta: „a férfi és a nő közö� egyenlőség [sic!] és harmonikus együ�működést hangsúlyozzuk, familista 

megközelítésben”.¹³³ A „familista megközelítés” odáig fejlődö�, hogy 2021‐ben Magyarország lobbitevékenysége mia� 

törölték a „nemek közö� egyenlőség” kifejezést az Európai Unió társadalmi kohéziójának előmozdításáról szóló 

nyilatkozatból.¹³⁴ A gender – társadalmi nem – kifejezést 2014‐ben még használják minisztériumi szövegekben, és 

kísérleteket tesznek olyan magyarázatokra, amelyek összeegyeztethetők a kormányza� ideológiával,¹³⁵ 2017‐re azonban 

győztek a „gender” fogalom teljes kirekesztését és démonizálását sürgető erők, aminek következtében az teljesen 

szalonképtelenné és szitokfogalommá vált a kormányza� retorikában. Ehhez az időponthoz köthető a társadalmi nemek 

tanulmánya egyetemi mesterszak elleni támadások kezdete, majd 2018‐ban bekövetkeze� a szaknak az egyetemi 

autonómiát egyértelműen semmibe vevő törlése a magyar egyetemek képzési kínálatából. Mindez párhuzamosan történt a 

„nemek közö� egyenlőség” fogalmának, nyelvezetének és poli�kájának teljes felszámolásával.

Az Orbán‐rendszer tehát nem érte be saját családfelfogásának érvényesítésével, szüksége volt a „gender” ellenséggé 

nyilvánítására is, ami egyszerre ad alkalmat a feminista emancipációs poli�kák eltörlésére és a heteroszexualitástól eltérő 

szexualitások és lé�ormák megbélyegzésére. A NER poli�kája egyre inkább a szélsőjobboldal felé tolódo�, a jobboldali 

populista narra�vák a „genderizmust” olyan ideológiának tekin�k, amelynek célja a férfiak és a nők összekeverése és ezáltal 

a nemzet szerves egységének lerombolása. A nők növekvő szociális jogait és az LMBTQI jogokat így nem egy több év�zedes 

társadalmi küzdelem termékének tekin�k, hanem a „globalista elitek” és „helyi ügynökeik” által a nemzet aláásására sző� 

összeesküvés szerves részének.

A DEMOGRÁFIAI KORMÁNYZÁS KIBONTAKOZÁSA

„Azt szeretnénk, ha a lányaink az önmegvalósítás csúcsának azt tartanák, ha unokákat szülnének nekünk” – ezt a gondolatot 

Kövér László, az országgyűlés elnöke a Fidesz kongresszusán fejte�e ki 2015‐ben.¹³⁶ Majd 2017‐ben Németh Szilárd, a Fidesz 

alelnöke azt állíto�a, hogy „azé a világ, aki teleszüli”.¹³⁷ A regnáló hatalom képviselőinek fen� kiszólásai akár a demográfiai 

kormányzás mo�ójaként is szolgálhatnának. 2018‐ban, harmadik választási győzelmét követően a Fidesz meg is hirde�e a 

demográfiai kormányzást,¹³⁸ amit egy ún. „nemze� konzultációval” vezete� be. A miniszterelnök „külön szerződést” 

ajánlo� a nők számára, adományesőt kínálva nekik a hagyományos női szerepekbe való beletörődés ellentételezéseként. 

Már korábban is egyre gyakrabban lehete� hallani a poli�ka szereplőitől a „sikeres női életút” jobboldali natalista (szülés‐, 

reprodukciópár�) konstrukcióját, amelyben szembeállítódnak az önkiteljesedés szakmai, foglalkozási útjai az anyaság
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136   h�ps://mandiner.hu/cikk/20151213_kover_nem_akarjuk_a_soros_felek_nyito�_tarsadalmat, letöltve: 2021. 12. 30.

137   h�ps://mandiner.hu/cikk/20170524_nemeth_aki_teleszuli_aze_a_vilag, letöltve: 2021. 12. 30.

138   Szikra D. – Neményi M. – Fejős A. – Vajda R. 2020. Család, munka és a női test. Budapest, 15. h�p://library.fes.de/pdf‐files/bueros/budapest/16904.pdf, letöltve: 2021. 12. 30.

   



40

útjaival, amikor „a nő önmegvalósítása az anyaságban valósul meg”¹³⁹ �pusú jelmondatokkal kétségbe vonják és tagadják

a nők krea�v társadalmi szerepét. Ez a szemlélet elutasítást vált ki abban a modern társadalomban, ahol a tanuláson,

a karrieren és a munkán keresztül teljesedhet ki az ember, így a nő személyisége is. Ne feledjük, a felsőoktatás 90‐es évektől 

zajló demokra�zálódása, a nagyszámú hallgató beáramlása az egyetemekre a nők képze�ségbeli fölényét eredményezte a 

férfiakhoz képest. Az idős férfi poli�kusok által hangoztato� tradicionális család‐ és nőkép köszönőviszonyban sincs a fiatal 

nők és férfiak mindennapi tapasztalataival és éle�elfogásával.

A nemze� konzultációs kérdőív didak�kus, a kormány által elvárt választ eleve sugalló kérdései az o�honmaradást, a 

„gondoskodást” és mások (a férfiak, a gyerekek és az idős szülők) szolgálatát te�e a nőkkel szembeni kívánatos elvárássá. 

Eközben a nyilvánosságban sikeres és közszereplő nők leszólása és gyakori becsmérlése (pl. parlamen� „kisanyámozás”, 

„kékharisnyázás” stb.) arra mutato� mintát, hogy mire számíthat az a nő, aki mégis beszáll a „férfiak nagy játszmájába”.¹⁴⁰

A konzultáció �z kérdése mögö� lényegében egy „állami maternalizmus” sejlik fel, amely nem az egyes társadalmi 

csoportok által kivívo� eredmények elismerését fogalmazza meg, hanem az állam által, közpon�lag elgondolt, és 

poli�kailag hasznosíto� demográfiai probléma megoldását célozza.

A nők poli�kai relevanciáját a demográfiai szükségletek határozzák meg, ezzel szemben a munka világát, ahol többségében 

férfiak jelennek meg, a férfiszolidaritás és bajtársiasság feudális hagyományokban gyökerező ethosza uralja. A hegemón 

maszkulinitás¹⁴¹ szigorú hierarchiába rendezi a férfitársadalmat, melyben az az értékesebb, aki nagyobb hatalommal bír, 

és/vagy aki nagyobb pénzösszegek fele� rendelkezik – persze ez a ke�ő szorosan összefügg. A hierarchia csúcsán a 

„karizma�kus vezér” áll, aki személyes uralma és folyamatos kontrollja ala� tartja a személyi függőségek hálózatára 

támaszkodó építményt.¹⁴²

A demográfiai kormányzás a Családvédelmi Akciótervben fogalmazódik meg, melynek részét képezi a babaváró támogatás 

(hitel),¹⁴³ a CSOK‐hitel kiterjesztése,¹⁴⁴ a jelzáloghitel‐kedvezmény,¹⁴⁵ az autóvásárlási támogatás nagycsaládosoknak,¹⁴⁶

a négy‐ és többgyermekes anyák SZJA‐mentessége, a nagyszülői GYED,¹⁴⁷ a többgenerációs CSOK,¹⁴⁸ valamint a 

Csecsemőgondozási Díj (CSED) 6 hónapra járó összegének emelése a korábbi fizetés 70%‐áról 100%‐ára. A fent felsorolt 

nagyvonalú támogatások kizárólag biztosítási jogviszonyhoz, azaz foglalkoztatáshoz kötö�ek.

Ha megvizsgáljuk a NER családpoli�kai diskurzusait és intézkedéseit, akkor felfedezhetjük bennük a kirekesztő és szelek�v 

népességnövekedésre való törekvéseket. Másként fogalmazva, egyértelművé teszik, hogy mely csoportoknak legyen és 

melyeknek ne legyen gyermeke vagy több gyermeke. Például a babaváró hitelt hároméves folyamatos biztosíto� 

jogviszonyhoz kö�k,¹⁴⁹ melyben csak egy év fogadható el közfoglalkoztato� jogviszonyként. De ezek az intézkedések más 

módon is befolyásolják az egyének életét. A babaváró hitelt csak házastársak érhe�k el, illetve az első házasságot preferálja a 

jogszabály. A CSOK felhasználásával megvásárolt vagy felépíte� ingatlanban pedig a szabályozás szerint 10 évig 

életvitelszerűen kell élnie a családnak, s erre az időszakra az állam elidegenítési és terhelési �lalmat jegyeztet be. 

139   Lásd Harrach Péter kereszténydemokrata frakcióvezető 2014‐es kijelentését: „Az Anyák napja azokról szól, akik vállalták a gyermeküket, és megtapasztalták, hogy egy 
nő 'önmegvalósításának' legbiztosabb és legtermészetesebb útja az anyaság”. h�ps://magyarnarancs.hu/villamnarancs/harrach‐peter‐eligazitja‐a‐magyar‐noket‐
89905, letöltve: 2021. 12. 30.

140   Kövér, Á. 2015. Timike and the Swee�e Pies: Fragmented Discourses about Women in the Hungarian Public Life. In Krasztev, P. ‒ Van Til, J. (eds), Hungarian Pa�ent. 
Budapest, 111‒132.

141   A hegemón maszkulinitást olyan gyakorlatként definiálják, amely legi�málja a férfiak domináns pozícióját a társadalomban, és igazolja az átlagos (hatalom nélküli) 
férfinépességnek és a nőknek, valamint a férfi lét egyéb marginalizált módjainak alárendeltségét. A hegemón maszkulinitást a fehér férfiakkal, a heteroszexualitással, a 
házassággal, a tekintéllyel és a tes� erővel társítják (Connell, R. W. 2005: Masculini�es. Berkeley and Los Angeles).

142   A férfivilág allűrjeinek megvalósítása érdekében nem sajnál a rezsim milliárdokat költeni pl. a vadásza� világkiállításra, melyre 17 milliárd forintnyi közpénzt költö� el a 
kormány, míg a gyermek‐, i�úsági és családpoli�kai programokra csupán 5,8 milliárdot (2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi közpon� költségvetéséről: 
h�ps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000090.tv, letöltve: 2021. 12. 30.).

143   44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról. A 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezők (a hallgatói jogviszony is annak számít) – de közfoglalkoztatás 
ebből csak 1 év lehet – maximum 10 millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhetnek a bankfiókokban, melyet három gyermek születése esetén nem 
kell visszafizetni.

144   Az erede� 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról, azaz a Családi O�honteremtési Kedvezményről 
kiegészíte�ék a falusi CSOK‐kal, valamint a használt lakásokra felvehető hitellel; a rendelkezés 10 millió forint hitelt enged el 3 gyermek születése esetén.

145   A jelzáloghitel‐tartozásokra gyermekszületés esetén járó támogatás kiterjesztésre kerül a második gyermek megszületésére is 1 millió Ft összegben, a harmadik vagy 
további gyermek megszületése után érvényesíthető jóváírás összege pedig 4 millió Ft‐ra emelkedik (az ezen összeg igénybevétele után születő gyermekekre továbbra is 1‐
1 millió Ft jár).

146   A három‐ vagy többgyermekes családok legalább 7 üléses, új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint (de legfeljebb a vételár 50%‐ának megfelelő) támogatást 
igényelhetnek a Magyar Államkincstártól.

147   A gyermek egyéves korától hároméves koráig, a GYED szabályai szerin� összegben, az ak�v korú nagyszülők igényelhe�k.

148   2021. január 1‐től a nagyszülőkkel történő összeköltözés támogatása 10 millió forin�al, 3 gyermek esetében vissza nem térítendő.

149   Legalább az egyik fél foglalkoztatását kívánja meg.



Amennyiben valamilyen okból a támogatás visszafizetésére kerülne sor, azt büntetőkama�al terheli.¹⁵⁰ Ezek a feltételek 

közvetlenül hatást gyakorolnak az emberek viselkedésére és döntéseire, amennyiben például arra kényszeríthe�k őket, 

hogy mindenáron fenntartsák a házasságukat, esetleg még akkor is, ha az egy bántalmazó viszony.

KETTŐS CSAVAR: A NŐK ÉS A MUNKAERŐPIAC

Az Orbán‐rezsim azonban új hangsúlyt fektet a nők munkaerőpiaci jelenlétére is. A korábbiakhoz képest a GYED és GYES 

igénybevétele melle� 8 órás munkavégzés lehetővé tétele, valamint a bölcsődei kapacitások – vidéket is bevonó – uniós 

forrásokból történő fejlesztése jelent eltérést az év�zed második felében.¹⁵¹

Az elsődleges munkaerőpiac struktúrája és működési logikája azonban kiélesí� a gondozási feladatok és a munkavállalás 

közö� feszülő, meglehetősen antagonisz�kus ellentéteket, illetve láthatóvá teszi a nemi egyenlőséget segítő poli�kák teljes 

hiányát. A gondoskodási feladatok és az anyaság erősen ellentétben állnak az ideális munkavállaló¹⁵² képével, nega�v 

feltételezéseket generálnak az anyák elköteleze�ségéről, illetve szakértelméről.¹⁵³ 

Vessünk egy pillantást a munka és a magánélet konfliktusát feloldó lehetőségekre is.¹⁵⁴ A NER elsősorban az egyéni/családi 

szintre hárítja át a konfliktusok megoldását. Bár a közpoli�ka támogatja, sőt elvárja a nők munkaerőpiaci részvételét, 

azonban egyenlőségi poli�kák hiányában a női munkavállalók egyre növekvő része beszorul a megalázóan alulfizete� 

munkák területére, ahol bár lehetőségük nyílik jövedelemre szert tenni, de nap mint nap küzdeniük kell azért, hogy 

megtartsák pozíciójukat és egyidejűleg teljesítsék gondozási köteleze�ségeiket.¹⁵⁵ Gyakran szorulnak a közfoglalkoztatás 

csapdájába,¹⁵⁶ amely minimális jövedelem melle� nyújt foglalkoztatást az esetek többségében gyermekes nőknek, akiknek 

az elsődleges munkaerőpiac nem nyújt ugyanolyan kedvező lehetőségeket a gyermeknevelésre. Mivel a NER a családhoz 

kötődő érdemi ju�atásokat a munkaerőpiaci részvételhez kö�, ezért a nők rá vannak szorítva a foglalkoztatásban való 

részvételre, akár a másodlagos munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatásban a nők aránya folyamatosan növekszik, annak 

ellenére, hogy a közfoglalkoztato�ak száma folyamatosan csökken.¹⁵⁷ A „kizsákmányolás” szó sem túl erős, ha arra 

gondolunk, hogy a közfoglalkoztato�ak értékes munkájáért fizete� jövedelem a minimálbért meg sem közelí�.¹⁵⁸

A közfoglalkoztatásban részt vevő nők vizsgálata rámutato� arra, hogy a munka és magánélet összeegyeztetése jelentős 

társadalmi rétegek számára a második �pusú gazdaságban tud csupán megvalósulni (a nők számára is) kielégítő módon. I� 

fontos világosan hangsúlyozni az „ideális munkavállaló” fogalmának nyíltan a társadalmi nemek által meghatározo� 

(„gendered”) jellegét. Az ideális munkavállalóra terveze� munkahely és foglalkoztatási környezet az elsődleges 

munkaerőpiacon bünte� az anyaságot, és kiszorítja onnan a gondoskodási felada�al rendelkező, gyakran alacsonyabb 

végze�ségű nőket. Az anyasági büntetés megmutatkozik a munkaerőpiacra történő be‐ és visszajutás nehézségeiben, a 

bérszakadékban, az előmeneteli nehézségekben. Mindez erőteljesen tereli a nőket a közfoglalkoztatás felé.

A rezsim az egyéni életekre hárítja a munka és magánélet konfliktusának megoldását, és azon belül is elsősorban a rokoni, 

főként nagyszülői há�értámogatásra számít, melynek egyik bizonyítéka a nők 40 évi szolgála� idő utáni nyugdíjba 

vonulásának lehetővé tétele, illetve a még ak�v korban lévő nagyszülők számára elérhetővé te� GYED (lásd fentebb).

A „generációk közö� együ�működés erősítése”¹⁵⁹ szlogen örve ala� lényegében az idősebb generációk, elsősorban 

nagymamák felhasználása történik a reprodukciós folyamatban.

150   A Ptk. szerin� késedelmi kamatot a folyósítás időpontjától kell számolni.

151   A járások kétharmadában a 4 év ala� gyermekek egy�zede kap bölcsődei helyet, és az ország nagy részén még mindig elképesztően alacsony a férőhelyek száma. 
h�ps://g7.hu/adat/20190307/szazezer‐ember‐nem‐tud‐dolgozni‐mert‐nincs‐eleg‐bolcsode/, letöltve: 2021. 10. 30./ Az elmúlt 2 évben fokozo� kormányza� erőfeszítések 
történtek a bölcsődei kapacitás növelésére, azonban így is az ország 3155 településéből csupán 740 településen nyújtanak  bölcsődei ellátást összesen 51 000 férőhellyel.

152   Az ideális munkavállaló férfi, akit nem korlátoznak a profi�ermelésben a gyermekkel kapcsolatos teendők, illetve a gyermekszüléshez kötődő munkakiesés. Az ideális 
munkavállaló fogalma szorosan összefonódik a hagyományos nemi szerepekkel, és a nők o�hon végze� láthatatlan munkáján alapul; Kelly, E. L. – Ammons, S. K. – 
Chermack, K. – Moen, P. 2010: Gendered challenge, gendered response: Confron�ng the ideal worker norm in a white‐collar organiza�on. Gender & Society 24(3), 
281–303., idézi Fekete, D. 2020. „Nekem ez most jó a kislány vége�”. Női tapasztalatok a közfoglalkoztatási programról. Szociológiai Szemle 30(3), 70–95).

153   Correll, S. J. – Benard, S. – Paik, I. (2007): Ge�ng a Job: Is There a Motherhood Penalty? American Journal of Sociology 112(5), 1297‒1339.

154   Jang, S. J. – Zippay, A. 2011: The Juggling Act: Managing Work–Life Conflict and Work–Life Balance. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services 
92(1), 84‒90.

155   Gregor, A. – Kováts, E. 2018: Nőügyek 2018. Társadalmi problémák és megoldási stratégiák. Budapest.

156   Egyértelmű, hogy a közfoglalkoztatás nem az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést segí�, hanem a kizsákmányolás egyik formáját valósítja meg, hiszen 
gyakran olyan munkát végeznek az ebben résztvevő emberek, közfoglalkoztatási bérért, amely az elsődleges munkaerőpiacon is elérhető lenne, megfelelő bérezésért.

157   Fekete uo�.

158   A közfoglalkoztatási bér 2012‐ben még a „normál” minimálbér 77,2%‐ának felelt meg, amely arány 2018‐ra 59,1%‐ra csökkent, 2022‐ben már csak 55%.

159   h�ps://www.magyarhirlap.hu/belfold/Egyu�mukodes_kell_a_generaciok_kozo�, letöltve: 2021. 12. 30.  
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A rezsim támogatási poli�kájával világosan kijelöli azt az utat, amelyet a nőknek be kell járniuk. Az egyéni/családi szinten 

további rendelkezésre álló lehetőségek nem kapnak támogatást a jelenlegi poli�kában.¹⁶⁰ 

A párkapcsolaton belüli fair munkamegosztás tekintetében szintén azt tapasztaljuk, hogy a nemiegyenlőség‐ellenes 

poli�kák át‐ meg átszövik a társadalmi intézményeket és gyakorlatokat. Például a Nemze� Alaptanterv (NAT) szemlélete – 

amelyből kihagyták a nemi egyenlőség témáját, és helye�e beemelték a hagyományos családi szerepeket és értékeket – jól 

jellemzi az iskolát mint a nemi szocializáció színterét. Ugyanakkor a kormányzat által elfoglalt állam mélyen összefonódik az 

egyházakkal, melyeket a rendszer a saját hatalmi terrénumán belülinek tekint. Azzal, hogy a közoktatás jelentős részét 

átadták a beve�, tradicionalista egyházaknak, az iskolai szocializációban a hagyományos női és családon belüli szerepeket 

erősí�k meg. Ugyanezt a célt éri el a kormány által elfoglalt közmédiában megjelenő női reprezentáció. Jelentős nemek 

közö� különbségeket jelez az apasági szabadság időtartama, amely a törvény szerint mindössze 5 nap  – jelezve az apaság 

„súlyát és fontosságát”, valamint a gondozási munka rezsim által elvárt megosztását a nemek közö�.¹⁶¹

Mindazonáltal a nők munkaerőpiaci részvételét sok módon igyekszik mo�válni a rezsim – például már a gyermek féléves 

korától, több gyermek esetén is¹⁶² munkát vállalhatnak a GYED melle�. Ez a tradicionális szerepeket erősítő és az 

egyenlőségi elveket elutasító jogi és közpoli�kai környezetben egyértelműen a nők ke�ős/többes terheléséhez vezet. Ha 

még azt is figyelembe vesszük, hogy a legtöbb család nem engedhe� meg magának az egykeresős modellt, akkor valódi 

kényszerhelyze�el állunk szemben, amelyben fokozo�an jelenik meg a nők többszörös kizsákmányolásának valósága. 

Az egyébként is gyenge érdekérvényesítő képességgel rendelkező női munkavállalók a munkaerőpiaci hátrányos 

megkülönböztetéssel kapcsolatos egyenlőségi igényeiket korábban a 2004‐től működő Egyenlő Bánásmód Hatóság elő� 

érvényesíthe�ék. Ezt az intézményt a rezsim 2021. január 1‐től megszünte�e,¹⁶³ és beolvaszto�a az általános ombudsman 

intézményébe. Mindez gyengí� az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítését, hiszen az EBH kvázi szabálysértési 

eljárásokat folytathato� és büntethete� az egyenlő bánásmód követelményének megszegése esetén. 

A ke�ős kizsákmányolás úgy érvényesül, hogy a nőknek zokszó nélkül teljesíteniük kell a rájuk háruló láthatatlan munkákat és 

gondozási feladatokat, miközben elvárásként és kényszerként is jelen van a keresőmunkában való részvétel úgy, hogy a 

munkaerőpiacon sem a strukturális feltételek, sem a nemek közö� egyenlőség értékei nem támogatják a női munkavállalókat.

A nők keresete még mindig 16%‐kal alacsonyabb, mint a férfiaké, ebből adódóan a nők és férfiak nyugdíja közö� különbség 

10% volt a férfiak javára. Még beszédesebb a szegénységi kockázatnak kite� 65 év fele� nyugdíjas lakosság körében a férfiak 

és nők közö� különbség. 2020 decemberében a nők 14%‐kal nagyobb mértékben voltak kitéve a szegénységnek, mint a 

férfiak. Ez az arány 2012 decemberében még csak 4,5% volt.¹⁶⁴ A „Nők 40” program keretében nyugdíjba vonuló nők már 

17,5%‐kal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a nyugdíjkorhatárt elérő férfi társaik.

A NŐK RÉSZVÉTELE A POLITIKAI DÖNTÉSHOZATALBAN ÉS PÁRBESZÉDBEN

Az elmúlt év�zedben voltak olyan ciklusok, amikor egyáltalán nem volt nő a kormányban, majd egy, legfeljebb két női 

miniszter reprezentálta a női nemet.¹⁶⁵ A Magyar Országgyűlésben a női képviselők aránya a teljes képviselői létszám �z %‐át 

épp, hogy meghaladja.¹⁶⁶ Ők képviselik Magyarország lakosságának 52,5%‐át, vagyis a nőket.

Ezen a helyzeten nem fog sokat javítani az, hogy a miniszterelnök egy nőt javasol az államfői szerep betöltésére.¹⁶⁷ Látványos 

lépés, amely nem épül egy társadalmilag szerveződő nőmozgalom eredményeire, és nem a nők poli�kában és 

döntéshozatalban való egyenlő részvételének tükröződése. Kizárólag rövidtávú poli�kai érdekek húzódnak meg e döntés 

mögö�, amely klasszikus példája a „tokenizmus” vagy beve� magyar szóval a „dísznő” jelenségének. A női poli�kai 

160   A civil önszerveződésen alapuló támogatási rendszernek nincsenek hagyományai hazánkban, a civil önszerveződésekben való részvétel tradicionálisan alacsony 
Magyarországon, ráadásul a közpoli�kai viszonyok, amelyek a centralizációt és az önkormányza�ság aláásását célozták, ellene hato�ak a civil tőke megerősödésének. 
Míg végül a piaci alapon igénybevehető támogatási hálózatok pedig csak a legtehetősebbek számára állnak rendelkezésre.

161   2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118.§. (4) bekezdés.

162   A GYED‐extra következtében az anyák gyermekük fél éves korától teljes munkaidőben dolgozhatnak 2021‐től (korábban 1 éves kor volt a határ).

163   A KDNP javaslata alapján az országgyűlés által elfogado� 2020. évi CXXVII. törvénnyel.

164   h�ps://tradingeconomics.com/hungary/at‐risk‐of‐poverty‐rate‐for‐pensioners‐females‐eurostat‐data.html, letöltve: 2021. 12. 30.

165   2020–21‐ben két tárca nélküli miniszterrel 3‐ra rúgo� a nők száma a kormányban, ez a 20%‐os arány hátulról az ötödik helyet biztosítja Magyarországnak az EU‐ban.

166   Jelenleg a nők parlamenten belüli aránya 12,6%, amivel az EU‐ban lényegében az utolsó helyet foglalja el hazánk. 2010‐től 8,8%, 2013‐ban 9,4%, 2014‐től pedig 10,1% 
volt ez az arány. h�ps://qubit.hu/2021/03/08/magyarorszagon‐a‐legkisebb‐a‐noi‐parlamen�‐kepviselok‐aranya‐az‐eu‐ban, letöltve: 2021. 12. 30.

167   A miniszterelnök 2021. december 21‐én jelente�e be, hogy Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert jelöli köztársasági elnöknek.

 



képviselet komolyabb növekedését szolgálandó, az elmúlt több mint egy év�zedben három nőikvóta‐javaslat is volt a 

parlament elő� (2007, 2010, 2011), de egyik sem vezete� eredményre. A kvóta kapcsán generált parlamen� viták világosan 

megmuta�ák az erősen férfitöbbségű parlament ellenszenvét a nemek kiegyenlítődése irányába történő minden változás 

iránt. A 2011. évi javaslatot követően többé fel sem vetődö� a téma.

A poli�kai hatalom és a nők szervezetei közö� párbeszéd és kommunikáció iránya egyoldalúvá vált. Míg korábban a 

nőszervezetek és egyeztető fórumok lehetőséget kaptak arra, hogy kezdeményezzék egy‐egy téma megvitatását, 2010 után 

a regnáló hatalom és képviselői magukhoz ragadták a kezdeményezést, és egyfelől kizárták a nőket képviselő szervezetek 

jelentős részét a diskurzusból, másrészt létrehoztak és az átalakíto� civil támogatási rendszer (NEA¹⁶⁸) révén kizárólagosan 

támoga�ak olyan szervezeteket, amelyek kri�kátlanul köve�ék a poli�ka által képviselt irányvonalat. A 2010 utáni 

átalakulások legi�mmé emelt utakat nyito�ak a nyíltan elfogult támogatási eljárásoknak, amelyek a nemze� értékek 

„szükséges helyreállítása” nevében  elsősorban a nemze� és tradicionális értékeket valló szervezeteknek kedveztek, kizárva 

a másságot megjelenítő, a kri�kai és „watchdog” hangokat, nézőpontokat. Ez volt a helyzet a női szervezetek 

támogatásában is: a leggyakrabban támogatáshoz jutó szervezetek nevében az új narra�va vezényszavai ismétlődnek: 

nemzet, haza, polgári, tradíció, anya, asszony, hit, vallás stb. Ezzel párhuzamosan a bántalmazo� nőket, a nemi 

egyenlőséget, vagy a heteroszexualitástól való bármilyen eltérést a nevükben megjelenítő szervezetek nem számítha�ak 

támogatásra, sem a hatalommal való párbeszédben való részvételre. 

Komoly poli�kai eredménynek tekinthető annak a harcnak a sikerre vitele, amely 2012‐ben zajlo� női civil csoportok 

szervezésében a családon belüli erőszak önálló törvénybe foglalásáért. A magyar parlamentben este 10 órára tűzték ki a 

több mint 100 ezer aláírást eredményező népi kezdeményezés megvitatását, amelyen mindösszesen 7 kormánypár� 

képviselő ve� részt (a 263‐ból!). Ennek a törvénynek a vitájában hangzo� el egy kormánypár� képviselő részéről az a 

vélemény, miszerint: „…talán az anyáknak vissza kéne térniük a gyereknevelés mellé, szülni két‐három vagy inkább négy‐öt 

gyereket, és akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnék egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli 

erőszak…”; „…majd ha mindenki megszülte a maga két‐három vagy négy gyerekét, akkor mehet önmegvalósítani meg 

emancipálódni…”¹⁶⁹

Végül, 2013‐ra megszülete� a törvényjavaslat a családon belüli erőszakról, melynek elfogadását a KDNP poli�kusai azért 

akadályozták meg, mert ideológiájukkal összeférhetetlennek tarto�ák, hogy a „család” és „erőszak” szavak egymás melle�, 

egyazon mondatban szerepeljenek. Végül a jogszabály „kapcsola� erőszak” néven 2013 júliusában lépe� hatályba.

A nők elleni erőszak felszámolásáért folytato� küzdelem keretében kezdték a független nőszervezetek 2012 őszétől 

követelni az Isztambuli Egyezmény aláírását. A NER poli�kájának három választási cikluson keresztül történő egyre 

világosabbá váló és egyre erősödő maternalista és na�vista, kirekesztő, gender‐ és másságellenes poli�kája nem te�e 

lehetővé az Egyezmény ra�fikálását. 2020‐ban az orbáni parlament leszavazta az Egyezmény magyar jogba való 

beemelését. Az elutasításra vonatkozó előterjesztést két férfi és egy nő írta alá. Az aláíró nő a parlament Női Méltóságért 

Albizo�ságának¹⁷⁰ fideszes elnöke volt.

Az LMBTQI emberek alapvető emberi jogainak korlátozása nem a 2021. június 15‐én az Országgyűlés által elfogado� 

propagandatörvénnyel¹⁷¹ kezdődö�. A 2011‐ben elfogado� Alaptörvény a legmagasabb jogszabályi szinten zárta ki az 

azonos nemű párok házassági jogegyenlőségét, amikor kimondta, hogy a házasság intézménye férfi és nő közö� lehetséges 

életközösség. 2013‐ban szintén alaptörvényi szinten változo� a család jogi fogalma: a családi kapcsolat alapja a házasság, 

illetve a szülő–gyermek viszony le�, amellyel – többek közö� – az éle�ársi viszonyban élő azonos nemű és különböző nemű 

párokat is kizárta a család fogalmából az Alaptörvény. Az azonos nemű párok bejegyze� éle�ársi kapcsolatára vonatkozó, 

2009 óta hatályos szabályokat a kormánytöbbség ezidáig érintetlenül hagyta, így a házasság alaptörvényi szintű és 
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168   Nemze� Együ�működési Alap, mely a civileknek szánt állami támogatásokat osztja szét a pályázó szervezetek közö�. A civil társadalom „újrarendezésének” egyik 
eszköze 2010 után a civil szervezetek számára rendelkezésre álló állampolgári és állami források elosztásáról gondoskodó, a civil önkormányza�ság elvén szerveződő 
Nemze� Civil Alap felszámolása volt.

169   Varga István, Fidesz, 2012. szeptember 10. h�ps://hvg.hu/i�hon/20120911_Egy_ejszaka_ala�_mem_le�_a_fideszesbol, letöltve: 2021. 12. 30.

170   A Bizo�ságot a Kulturális Bizo�ságon belül hozták létre 2015‐ben.

171   2021. évi LXXIX. törvény (h�ps://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100079.TV, letöltve: 2021. 12. 30.). A törvényt a kormánykörök gyermekvédelmi törvénynek 
mondják, a közbeszédben legtöbbször homofób törvénynek nevezik, bár a „transzfób” megjelölés ugyanannyira indokolt lenne.
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és szimbolikus �lalma, valamint az LMBTQI ellenes kormányza� kampányok ellenére a házassággal jelentős részben azonos 

jogkövetkezményekkel bíró intézmény elérhető az LMBTQI emberek számára.¹⁷²

A NER‐ben 2019‐ben fordulat következe� az LMBTQI emberekkel szembeni kormányza� fellépésben. Ekkor kapo� először 

nagyobb nyilvánosságot vezető kormányza� poli�kus részéről olyan nyilatkozat, amely az LMBTQI emberek 

örökbefogadáshoz, illetve házassági egyenlőséghez való jogát a pedo�liához hasonlíto�a, továbbá nevetségessé te�e a 

transzneműséget és a nembináris nemi iden�tást, valamint ezek megjelenítését.¹⁷³ Ez a fordulat sem volt előzmény nélküli. 

Litvániában már 2010‐ben, Oroszországban 2013‐ban fogadták el az ún. „homoszexuális propagandát” �ltó jogszabályt 

szövetségi szinten,¹⁷⁴ majd 2016‐ban Magyarországon egy nagyközség, Áso�halom fogado� el egy olyan helyi rendeletet, 

amely szerint �los a „propaganda, ami nem férfi és nő kapcsolatán alapuló házasságot, illetve szülő‐gyerek viszonyon 

nyugvó családot hirdet”.¹⁷⁵ A rendeletet ugyan 2017‐ben az Alkotmánybíróság megsemmisíte�e,¹⁷⁶ de 2020‐ban olyan 

változások következtek be, amelyekkel nyilvánvalóvá vált, hogy a korábban marginálisnak tűnő homofób és transzfób 

megnyilvánulások előbb egységes kormányza� narra�vává, majd állami közpoli�kává transzformálódnak.

2018‐ban a korábbi gyakorla�al szemben a kormányza� szervek felfüggeszte�ék a nem‐ és névváltoztatási kérelmek 

elbírálását a transznemű emberek számára, majd 2020 májusában törvény �lto�a meg, hogy a transznemű emberek a 

nevüket és a nemüket jogilag elismertethessék.¹⁷⁷ Az anyakönyvi eljárási törvény módosításával beveze�ék a „születési 

nem” fogalmát mint megváltoztathatatlan személyes adatot, amivel az utónévnek összhangban kell lennie.¹⁷⁸ A törvény és 

az elfogadása körül létrejövő közpoli�kai diskurzus elsődleges funkciója az lehete�, hogy a koronavírus‐járvány első 

hullámának kezelési hiányosságairól, valamint a közvagyont érintő visszaélésekről elterelje a közvélemény figyelmét.

A törvény ugyanakkor nem pusztán szimbolikus jelentőségű. A várható hatásokat előreve��k azok a hazai¹⁷⁹ és külföldi¹⁸⁰ 

kutatások, amelyek a transznemű emberek nagymértékű társadalmi marginalizációját és az öngyilkosság nagyobb 

kockázatát mutatják. A 33. szakasz elfogadása a magyar jogállam csődjének dokumentálására is alkalmas. Annak

ellenére, hogy a korábbi jogalkalmazási gyakorlat alapján alaptörvény‐ellenessége,¹⁸¹ valamint az emberi jogok európai 

egyezményével összeegyeztethetetlen volta¹⁸² is nyilvánvaló, a törvényt a köztársasági elnök aláírta, és az alapvető jogok 

biztosa sem fordult az Alkotmánybírósághoz annak ellenére, hogy ezt több mint 105 000 fő kérte tőle.¹⁸³ Az Alkotmány‐

bíróság sem találta alapjogi szempontból problémásnak a nem és a név jogi elismerésének �lalmát, ugyanakkor a törvény 

alkalmazását folyamatban lévő ügyekben kizárta.¹⁸⁴ 

2020 őszén a Labrisz Leszbikus Egyesület által kiado� „Meseország mindenkié” című, többek közö� LMBTQI karaktereket is 

tartalmazó mesekönyv került a kormányza� LMBTQI ellenes narra�vák középpontjába, miután az ellenzékinek számító 

szélsőjobboldali törpepárt, a Mi Hazánk egyik poli�kusa egy sajtótájékoztatón ledarálta a mesekönyvet, amelyet 

„homoszexuális propagandának” neveze�, a kormányközeli sajtó hangos helyeslése és az általa biztosíto� széles 

nyilvánosság közepe�e.¹⁸⁵ Hasonló kormányza� megítélésben részesült a „Micsoda család!” című gyerekkönyv, aminek 

következtében az ilyen tartalmú könyveket speciális megjelöléssel kell ellátni, és árusításuk csak zárt fóliában engedélyeze�.

172   Bejegyze� éle�ársi kapcsolat az erről szóló 2009. évi XXIX. törvény eredményeképpen létesíthető. A házassághoz képest fontos különbség, hogy a bejegyze� 
éle�ársak nem vehe�k fel egymás nevét, nem fogadhatják örökbe egymás gyermekét, a bejegyze� éle�ársi kapcsolatban élő leszbikusok nem vehetnek részt 
mesterséges megtermékenyítésben, és az anya bejegyze� éle�ársa nem lesz a gyermek szülője (nincs meg tehát az apasági vélelemhez hasonló szülőségi vélelem).

173   h�ps://444.hu/2019/05/15/kover‐a‐pedofiliahoz‐hasonlito�a‐a‐kovetelest‐hogy‐a‐homoszexualisok‐is‐hazasodhassanak‐es‐fogadhassanak‐orokbe, letöltve: 2021. 12. 
30. A homoszexualitás és a pedo�lia összemosása kormánypár� poli�kusok részéről már jóval korábban is megjelent – például Semjén Zsolt, aki jelenleg a 
miniszterelnök helye�ese, 2005‐ben így reagált az azóta megszűnt SZDSZ kiállására az azonos nemű párok jogai melle�: „aki azt szeretné, hogy a �zenéves fia első 
szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ‐re” (h�ps://www.origo.hu/i�hon/20050223homofob.html, letöltve: 2021. 12. 
30.), – de jogszabályi szintre nem került.

174   Sebők Noémi: Homofóbia Oroszországban. Poli�katudományi Tanulmányok 2014, 113–122.; 
h�ps://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/37415/Poltud_tan_2014_Sebok_Noemi_113‐122.pdf, letöltve: 2021. 12. 30.

175   h�ps://hvg.hu/i�hon/20161124_toroczkai_aso�halom_muszlim_�ltas, letöltve: 2021. 12. 30.

176   h�ps://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/alaptorveny‐ellenes‐a‐muszlim‐vallas‐gyakorlasat‐valamint‐a‐hazassag‐es‐a‐csalad‐fogalmarol‐szolo‐velemenyt‐korlatozo‐
aso�halmi‐szabalyozas, letöltve: 2021. 12. 30.

177   h�ps://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/05/hungary‐drop33/, letöltve: 2021. 12. 30.

178   2020. évi XXX. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, 33.§. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi törvény módosítása. Az anyakönyvi eljárási 
törvény hatályos szövege a módosítások után: h�ps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000001.tv (letöltve: 2021. 12. 30.), ld. különösen: 3. § x, 44. § (3).

179   h�ps://transvanilla.hu/infografikak/letoltesek/transz*‐emberek‐öngyilkossági‐k%C3%ADsérletei‐magyarországon, letöltve: 2021. 12. 30.

180   h�ps://humenonline.hu/felmeres‐bizonyitja‐hogy‐a‐transz‐fiatalok‐koreben‐gyakoribb‐az‐ongyilkossagi‐hajlam/, letöltve: 2021. 12. 30.

181   h�ps://alkotmanybirosag.hu/kozlemeny/transzszexualis‐menekult‐ugyeben‐donto�‐az‐alkotmanybirosag, letöltve: 2021. 13. 30.

182   h�ps://www.amnesty.org/en/documents/eur27/2085/2020/en/, letöltve: 2021. 12. 30.

183   h�ps://www.amnesty.hu/mar‐tobb‐mint‐100‐ezren‐kerik‐kozma‐akost‐hogy‐vegezze‐a‐munkajat/, letöltve: 2021. 12. 30.

184   11/2021. (IV. 7.) számú AB határozat.

185   h�ps://magyarnarancs.hu/feketelyuk/duro‐dora‐ledaralt‐egy‐mesekonyvet‐mert‐szerinte‐meseorszag‐nem‐az‐aberraltake‐133498, letöltve: 2021. 12. 30.

 

 



A kormányza� kommunikációban innen kezdve jelent meg újra az LMBTQI közösség összemosása a pedo�liával. Ezt az 

irányt a miniszterelnök egy rádióinterjúban jelölte ki: „Hagyják békén a gyerekeinket!”¹⁸⁶ A nyilatkozatot követően a 

kormányza� megszólalások, majd a jogalkotási lépések az LMBTQI emberek örökbefogadói szerepére, valamint az iskolai 

programok korlátozására fordíto�ák a figyelmet, most már ezen a szinten is összekötve az LMBTQI emberek szexuális 

orientációját, illetve nemi iden�tását a pedo�liával. 2020 decemberében az Alaptörvény kilencedik módosítása 

gyakorla�lag lehetetlenné te�e azonos nemű párok és egyedülállók számára az örökbefogadást. A korábban a sérülékeny 

csoportok jogvédelmében fontos szervezetnek számító Egyenlő Bánásmód Hatóságot az Országgyűlés 2021. január 1‐jével 

beolvaszto�a az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába. Ezzel a lépéssel jelentősen csökkent az LMBTQI emberek 

jogvédelmének szintje,¹⁸⁷ mert a jogaik védelmében korábban fontos döntéseket hozó szervezet helye� az érinte� 

társadalmi csoport jogaiért eddig soha fel nem szólaló¹⁸⁸ és a nemzetközi értékelések szerint sem független¹⁸⁹ ombudsman 

veszi át a jogvédelmi feladatokat.

2021. június 15‐én egy olyan törvénycsomagot fogado� el az Országgyűlés, amely jelentősen megnehezí� az LMBTQI 

emberekre vonatkozó tartalmakhoz való hozzáférést. Az erede�leg a pedo�liával szembeni fellépésről szóló törvény 

szövegébe a zárószavazást négy munkanappal megelőzően került bele egy olyan módosító javaslat, amely korlátozni célozta 

a civil szervezetek által a közoktatási intézményekben nyújtható programokat, a 18 éven aluliak számára elérhetővé te� 

reklámokat és társadalmi célú hirdetéseket, valamint a filmekre vonatkozó korhatárbesorolást is, aminek 

eredményeképpen a törvény hatálya alá tartozó filmeket csak este 22 óra után lehetne bemutatni. A törvénnyel szemben 

felszólaló szakértőket,¹⁹⁰ jogvédőket¹⁹¹ több esetben a pedo�lia támogatójaként próbálta bemutatni a kormányközeli 

média. A törvénnyel szemben �zezres tüntetést rendeztek Budapesten, az uniós jog sérelme mia� köteleze�ségszegési 

eljárást indíto� az Európai Bizo�ság,¹⁹² az uniós államok többsége levélben fejezte ki egyet nem értését,¹⁹³ valamint elítélte 

azt az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa is,¹⁹⁴ ugyanakkor a magyarországi alapvető jogok fentebb említe� biztosa 

jelentésünk lezárásakor még nem szólalt meg az ügyben. A jogilag nehezen meghatározható fogalmakat („homoszexualitás 

megjelenítése, népszerűsítése”, „nem megváltoztatása”) használó jogszabály a jogalkalmazási bizonytalanságok mia� 

alkalmas lehet érinte�nek gondolt szervezetek, médiaszolgáltatók, foglalkozást vezető csoportok elhallga�atására az 

úgyneveze� dermesztő hatáson (chilling effect) keresztül.¹⁹⁵ A kormányfő ugyanakkor „gyermekvédelmi népszavazás” 

megrendezését hirde�e meg. Ennek célja semmi más, mint hogy tendenciózus, manipula�v kérdésekkel a törvény 

társadalmi támogato�ságát bizonyítsa. A kormány által benyújto� öt kérdésből egyet a Kúria elutasíto�, a többi kérdés 

népszavazásra bocsátásáról az Országgyűlés 2021. november 30‐án döntö�.

A fen� folyamatok azt eredményezték, hogy az LMBTQI emberek jogi helyzete az elmúlt év�zedben jelentősen romlo� 

Magyarországon. Az ILGA‐Europe LMBTI ernyőszervezet éves értékelése szerint 2013 óta úgyszólván folyamatosan, 

összességében pedig jelentősen romlo� az LMBTI személyek és közösségek helyzete.¹⁹⁶ A Há�ér Társaság nevű LMBTQI 

civil szervezet nyilatkozata szerint a homofób és transzfób propagandatörvény elfogadását követően növekede� a 

jogsegélyszolgálatukra beérkező gyűlölet‐bűncselekményeket és bántalmazást tartalmazó bejelentések száma.¹⁹⁷ Egy 

közérdekű ada�génylés szerint a korábbi évhez képest hétszeresére nő� a médiahatósághoz a homoszexualitás

bemutatása mia� beérkező panaszok száma 2021 július‐augusztusában.¹⁹⁸ Az LMBTQI fiatalok számára a zaklatás (bullying) 

mindennapi probléma az oktatásban: egy 2019‐es kutatásban az LMBTQI diákok 82%‐a jelezte, hogy szóbeli, 22%‐a, hogy
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186   h�ps://mandiner.hu/cikk/20201004_orban_viktor_a_jarvany_nem_ellene_hanem_melle�e_szol_hogy_az__beret_emeljuk, letöltve: 2021. 12. 30.

187   h�ps://helsinki.hu/nagyon‐rossz‐lepes‐az‐egyenlo‐banasmod‐hatosag‐beolvasztasa‐az‐alapveto‐jogok‐biztosanak‐hivatalaba/, letöltve: 2021. 12. 30.

188   h�ps://www.amnesty.hu/orokbefogadas/, letöltve: 2021. 12. 30.

189   h�ps://hvg.hu/i�hon/20210804_alapveto_jogok_biztosa_ombudsman_kozma_akos_leminosites, letöltve: 2021. 12. 30.

190   h�ps://www.origo.hu/i�hon/20210710‐a‐baloldal‐gondosan‐felepite�‐hazugsagkampanya‐a‐gyermekvedelmi‐torveny‐tamadasa.html, letöltve: 2021. 12. 30.

191   h�ps://propeller.hu/i�hon/3676679‐kormany‐propagandistaja‐szerint‐aki‐reszt‐vesz‐mai‐tuntetesen, letöltve: 2021. 12. 30.

192   h�ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3668, letöltve: 2021. 12. 30.

193   h�ps://www.poli�co.eu/ar�cle/16‐eu‐leaders‐sign‐lgbtq‐rights‐le�er‐in‐response‐to‐hungary‐an�‐gay‐law/, letöltve: 2021. 12. 30.

194   h�ps://www.coe.int/en/web/commissioner/‐/commissioner‐mijatovic‐urges‐hungary‐s‐parliamentarians‐to‐reject‐dra�‐amendments‐banning‐discussion‐about‐
sexual‐and‐gender‐iden�ty‐and‐diversity, letöltve: 2021. 12.30.

195   Ezeket a fogalmakat a kancelláriaminiszter újságírói kérdésekre válaszolva nem volt képes vagy hajlandó világosan definiálni: h�ps://444.hu/2021/07/07/gulyas‐
gergely‐perceken‐at‐keptelen‐volt‐definialni‐hogy‐mit‐jelent‐a‐homoszexualitas‐nepszerusitese, letöltve: 2021. 12. 30. A „Meseország mindenkié” c. mesekönyv körüli, 
előbb említe� vihar ezzel együ� aggasztóan sejte�, mit is szeretnének �ltani „a homoszexualitás megjelenítése, népszerűsítése” címén.

196   h�ps://ha�er.hu/hirek/ilga‐jelentosen‐romlo�‐az‐lmb�‐kozosseg‐helyzete‐magyarorszagon, letöltve: 2021. 12. 30.

197   h�ps://444.hu/2021/07/18/ha�er‐tarsasag‐a‐homofob‐torveny‐ota‐tobb‐a‐homofob‐tamadas, letöltve: 2021. 12. 30.

198   h�ps://hang.hu/belfold/pedofiltorveny‐hetszer‐tobb‐bejelentes‐a‐mediahatosagnal‐130191, letöltve: 2021. 12. 30.



46

fizikai zaklatás, 13%‐a, hogy fizikai bántalmazás érte a válaszadást megelőző egy évben.¹⁹⁹ Egy európai összehasonlító 

kutatás szerint a magyarországi LMBTQI emberek az EU‐átlag kétszeresénél nagyobb arányban kénytelenek el�tkolni 

iden�tásukat.²⁰⁰ A kutatások által dokumentált marginalizáció nem egyenlően érin� az LMBTQI közösség tagjait: 

elsősorban a nem, a vagyoni helyzet, az etnikai hovatartozás és a nemi iden�tás interszekciójában, a hátrányos helyzetek 

kereszteződésében nő az esély az LMBTQI emberek fokozódó társadalmi kirekesztésére.

A fen� folyamatok ellenére a teljes magyar társadalom a legfrissebb felmérések szerint egyre elfogadóbb, és növekede� az 

LMBTQI‐embereket ismerők aránya is. Egy 2021. júliusi felmérés szerint a válaszadók 56%‐a elfogadó és 23%‐a ismert 

LMBTQI embert.²⁰¹ Egy másik, 2021. augusztusban megjelent felmérés szerint a válaszadók 73%‐a nem ért egyet azzal az 

állítással, hogy az LMBTQI emberek megrontanák a gyerekeket, és 74,5%‐a szerint engedni kellene, hogy a transznemű 

emberek hivatalosan elismertethessék nevüket és nemüket az irataikban. A válaszadók 69%‐a szerint az azonos nemű párok 

lehetnek ugyanolyan jó szülők, mint a különböző neműek, és 59% támogatja a házassági egyenlőséget. 83% nem hiszi el, 

hogy valaki meleggé válna a�ól, ha az iskolában hall a témáról, 90% szerint pedig az iskolákban biztosítani kell az életkornak 

megfelelő szexuális nevelést. 86% úgy gondolja, nem a kormánynak, hanem a szülőknek és a tanároknak kell eldönteniük, 

hogy mit tanítsanak ebben témakörben.²⁰²

199   h�ps://ha�er.hu/sites/default/files/dokumentum/kiadvany/iskolai‐kutatasi‐jelentes‐online.pdf, letöltve: 2021. 12. 30.

200   h�ps://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra‐2020‐lgb�‐equality‐1_en.pdf, letöltve: 2021. 12. 30.

201   h�ps://media1.hu/2021/07/14/az‐rtl‐klub‐tobb‐musora‐is‐homoszexualitast‐erinto‐temakrol‐kozol‐riportokat‐a‐kovetkezo‐hetekben/, letöltve: 2021. 12. 30.

202   h�ps://www.amnesty.hu/tortenelmi‐csucson‐a‐melegek‐elfogado�saga‐magyarorszagon/, letöltve: 2021. 12. 30.
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A 2010 óta kormányzó Fidesz gondolatvilágában a kultúra fogalma mindig és kizárólag a „nemze� kultúra” jelzős 

szerkezetben jelenik meg. A nemze� kultúra fogalma a párt retorikájában ugyanilyen egyértelműen iden�tásjelölő. Ahogy a 

2019. évi CXXIV. törvény I. fejezete fogalmaz: „A nemze� kultúra a nemze� iden�tás fennmaradásának letéteményese, 

amely a hagyományok, a kulturális szimbólumok és a közös emlékezet eszközeivel a nemzet megmaradását, jólétét és 

gyarapodását szolgálja”.²⁰³ A nemze� iden�tás ebben a gondolatvilágban a múltban keletkeze�, lényegét tekintve 

változatlan és homogén etnikai alapokon nyugvó érték. A párt emlékezetpoli�kájában többnyire olyan trauma�kusan 

berendeze� elbeszélések, összeesküvés‐elméletek és mítoszok kölcsönöznek neki tartalmat, amelyek nem állják ki a 

történelmi forráskri�ka próbáját. „A múzeumnak tudományosan cáfolt legendákat is be kell mutatnia, ha a nemze� 

iden�tást ezek épí�k” – jelente�e ki L. Simon László, a Nemze� Múzeum új igazgatója 2021 szeptemberében beiktatása 

alkalmából.²⁰⁴ Ezen elbeszélések célja a nemzet fogalmának teljes kisajá�tása, és az odatartozás önkényes definiálása.

A kormány által finanszírozo� intézmények sokasága gyárt és terjeszt olyan egyszerű konstrukciókat a poli�kai 

nyilvánosságon kívüli terekben, hangsúlyosan a közoktatásban és a populáris kultúrában, amelyek jókra és rosszakra, 

erkölcsileg megigazuló áldozatokra és világosan megjelölt te�esekre osztják a poli�kai közösséget, és amelyekben a pozi�v 

jelentések egyértelműen és kizárólag az uralkodó párthoz, leginkább annak vezetőjéhez, Orbán Viktorhoz köthetők, míg a 

nega�vak poli�kai ellenfeleihez vagy a tetszőlegesen kijelölt ellenségekhez (Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok, 

„migránsok”, romák, az LMBTQI közösségek tagjai, Soros György, baloldal stb.).

Ha a Fidesz kultúrpoli�kájának jellegét kívánjuk meghatározni, érdemes megkülönböztetnünk egymástól a kultúra ké�éle 

fogalmát. A kultúra szűkebb értelmezése a művészetek és a tudományok által létrehozo� értékeket, azok megőrzését és 

továbbadását helyezi előtérbe. Ez a kultúrafogalom elsősorban az elitek által létrehozo� és az általuk fogyaszto� értékeket 

foglalja magában. Ennek is van emancipációs vetülete, amennyiben feltételezzük és kívánatosnak tartjuk, hogy ezek az értékek 

hosszabb távon a társadalom egészére is jótékonyan hassanak. A tágan értelmeze� kultúrafogalom a tanulással elsajá�to� és 

továbbfejleszte� közös reflexkészlet és tudásszerkezet egészét á�ogja, tehát nem tüntet ki a figyelmével egyetlen értékformát 

és társadalmi réteget. A kultúra i� azt a bonyolult mentális, erkölcsi, kogni�v és társadalompszichológiai alapzatot jelen�, ami 

a maga rétegze� és heterogén mivoltában meghatározza egy társadalom működését.

A Fidesz kultúrpoli�kája mindenekelő� hatalompoli�ka. A hatalom megszerzése és biztosítása a párt vezetője számára a 

kijelölt ellenségekkel folytato� szüntelen harc. A hatalompoli�ka kereteit a kultúra területén annak szűk fogalma határozza 

meg. Értelmiségi poli�ka, amennyiben a vetélkedő értelmiségi csoportok közül az egyiket támogatja és teszi kliensévé. 

Intézménycentrikus, amennyiben az elitek által működtete� kulturális intézményeket hatalmi és ideológiai központnak 

tekin�. Ugyanakkor a kultúra zárt fogalmában gondolkodó Fidesz is azt feltételezi, hogy az általa uralt intézmények el tudják 

ju�atni ideológiai üzeneteiket a szélesebb társadalmi csoportokhoz, és ehhez elsősorban a populáris kultúrában fedez fel 

hatékonynak vélt eszközt. A budai vár és Budapest más részeinek reprezenta�v á�ogalmazása után, és a�ól messze 

elmaradva, a legtöbb pénzt a Fidesz arra szánta, hogy a popzenét poli�kai térré alakítsa.

A mostani ciklus újdonsága az, hogy a Fidesz a kultúrában a hosszú távú tuda�ormálás terepét ismerte föl. A kultúrpoli�ka 

elvi irányítása Orbán Viktorhoz tartozik. Tartalmát nem a területért felelős állam�tkár határozza meg, hanem néhány olyan 

újságíró és intézményvezető, akiknek felfogása sok részletben eltér, de abban egyetértenek, hogy a kulturális narra�vák 

(mítoszok, hiedelmek) képesek elérni azt, amit a rövid távú érdekek szerint mozgó napi poli�ka nem. Alapvető mintázatokat 

ültetnek el evidenciaként az emberek tudatában, olyan iden�tásképző szimbólumokat, képzele� formákat, amelyek a 

Fideszt és annak vezetőjét a magyar nemze� küzdelmek kitüntete� harcosaként tünte�k föl. A kultúrpoli�kának ez a lényegi 

mozzanata erősen emlékeztet az 50‐es évek sztálinista modelljére.

Orbán Viktor többször kijelente�e, hogy a kultúrát „harci terepnek” tekin�. A harc, amint a volt MMA‐elnök, Fekete György 

temetésén elmondo� beszédében 2020. június 23‐án kifejte�e, ma a Nyugaton uralkodó és a nemze� kultúra 

203   h�ps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900124.TV, letöltve: 2021. 12. 30.

204   h�ps://telex.hu/kult/2021/09/03/nemze�‐muzeum‐kulturpoli�ka‐l‐simon‐laszlo‐beiktatasi‐beszed, letöltve: 2021. 12. 30.
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elköteleze�jéből borzadást kiváltó éle�ormák, szemléletmódok ellen folyik, közvetlenül pedig azok ellen, akik számára a 

nemze� elköteleze�ség nem azonos a Fidesz követésével, sem nyelve azzal a nyelvvel, ahogyan a párt vezetője a világról és 

Európáról beszél. Azért lehetetlen a nemze� elköteleze�ség kulturális aspektusait megragadni a Fidesz gondolatvilágában, 

mert nincs eszté�kai komponense, csak poli�kai. Így semmi sem akadályozza, hogy a nemze� kultúra a Fidesz retorikájában 

valóban harci fogalomként működjék, és bárki, illetve bármilyen intézmény ellen kijátszható legyen, ha az aktuális hatalmi 

érdekek úgy kívánják. „Mi magyarok”, folyta�a imént idéze� beszédét Orbán Viktor, aki előszerete�el beszél a nemze� 

közösség nevében, „a nemze� elköteleze�ség és az önelvű művészi törekvések szövetségét akarjuk”.²⁰⁵ A mondatban nem 

csupán a „magyarok” iden�tásjelölő teljes kisajá�tása feltűnő, de az is, hogy kényszeresen ismétli az elköteleze�ség és az 

autonómia  ‒ a huszadik századból jól ismert ‒  ellentétének a korai Kádár‐korban uralkodó változatát, és nem hagy kétséget 

afelől, hogy az elköteleze�ség és az autonómia közö� viszonyt meghatározó akarat az elköteleze�ség felől telepszik rá az 

autonómiára, ami az előbbiek értelmében a Fidesz által kijelölt poli�kai tartalmak lelkes képviseletét jelen�. A kultúrpoli�ka 

kereteit is Orbán Viktor 2018. május 10‐én elmondo� miniszterelnöki programadó beszéde határozza meg: „Tisztelt ház! 

Titokban nem lehet megújítani egy egész nemzetet. Fölfogásom szerint az eddigi sikerekhez hozzájárult, hogy nyíltan 

kimondtuk, a liberális demokrácia korszaka véget ért.”²⁰⁶

Az elmúlt két év hatalmi diszkurzusát a „kulturkampf” retorikája uralta. A Fidesz hatalmi apparátusa észlelte, hogy miközben 

a gazdaság, az igazságszolgáltatás és a média területén nagymértékben sikerült ráerőltetni a struktúrákra és a szereplőkre a 

párt akaratát, ugyanez nem volt elmondható a kulturális szféra szereplőinek jelentős részéről. Így ez a szféra ma, a Fidesz 

kétharmados hatalmának 12. évében is rendelkezik egy csekély, de társadalmi hatásában nem egészen elhanyagolható 

ellenállási potenciállal. 2020‐ban jelent meg Békés Mártonnak, az Orbán Viktor által létrehozo� és igen jelentős állami 

ingatlanvagyonnal megajándékozo� Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi tagjának, továbbá a Kommunizmuskutató 

Intézet vezetőjének Kulturális hadviselés. A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata című könyve, amely a Fidesz 

hatalompoli�kájának céljait hivato� elméle� keretbe foglalni a kultúra területén. A Carl Schmi�‐i elvekre épülő könyv 

értelmében a Fidesz célja a teljes hatalom megszerzése és a totális „hegemónia” biztosítása hosszú távon. Ehhez 

elengedhetetlen a kulturális hegemónia kiépítése. Ez a kultúrpoli�ka egyedüli tárgya. Könyvének bevezetőjében Békés 

Márton így fogalmaz: „Az időt és energiát nem kímélő módszeresség, szívós következetesség a győzelem receptje a 

kultúráért folytato� küzdelemben is. A stratégiát végrehajtó hadművelet természetéhez kell szabni az időzítést, mégpedig 

egy olyan türelmes ütemezés segítségével, amely a gyors poli�kai sikerek helye� a hosszú távú kulturális munkában, vagyis 

az alapos szellemi előkészítésben és a gondos kivitelezésben hisz. Ez egy hosszadalmas, fárasztó, kitartást igénylő küzdelem: 

törvényeket hozni rövid idő ala� is lehet, de a közgondolkodás á�ormálása év�zedes feladat. Utóbbihoz elengedhetetlen az 

intézmények létrehozása, de még inkább működtetése és hálózatba szervezése – ez esetben tehát nem a fegyver�pus 

határozza meg a harccselekményt, hanem fordítva. (…) Az oktatás‐nevelés kultúraformáló szerepének felismerésénél i� 

jóval többről van szó; mégpedig arról, hogy a csatornákon keresztül áramló szavak befolyásolják a tudatot és a gondolkodást. 

Vagyis a megoldás jelentős részben az intézményekben van, a struktúra maga a tartalom. Az intézmények nemcsak 

szimbolizálják a hatalmat, hanem képviselik azt, sőt önmagukban az intézmények (is) jelen�k a hatalmat. A kulturális 

hegemóniaépítés elhúzódó lövészárok‐háború és nem villámgyors szuronyroham…”²⁰⁷

Az idéze� sorok értelmében a Fidesz kulturális poli�kájának szerkezete tautologikus és mint ilyen, zárt. A hatalom tartalma a 

szuverén totális hatalmának akarása, és ez határozza meg a szuverén számára felkínált poli�kai stratégiát. A militáns 

retorika, amely képiségét az első világháború idealizálásából merí�, ebben az esetben egybeesik a beszéd céljával, ami a 

kultúra szférájának teljes militarizálása, hogy ebben a harcban a Fidesz minden intézményt meghódíthasson, és teljes 

győzelmet arasson a fejekben. 

Ez a törekvés érvényesül a nemze� örökség védelmében, a színházak, a múzeumok, a közgyűjtemények szakmai 

autonómiájának felszámolásában, a közterek építésze� és szobrásza� szimbolikájának átalakításában, a Magyar 

Tudományos Akadémia kutatóhálózatának lebontásában és az egyetemi szenátusok teljes jogfosztásában. A kulturális

szférára összességében a kiszolgáltato�ság és az autonómiák jelentős beszűkülése jellemző.

205   h�ps://miniszterelnok.hu/orban‐viktor‐beszede‐fekete‐gyorgy‐a‐magyar‐muvesze�‐akademia‐nehai‐elnokenek‐temetesen/, letöltve: 2021. 12. 30.

206   h�ps://miniszterelnok.hu/orban‐viktor‐beszede‐a‐miniszterelnoki‐eskutetelet‐kovetoen/, letöltve: 2021. 12. 30.

207   Békés Márton: Kulturális hadviselés. A kulturális hatalom elmélete és gyakorlata. Budapest, 2020, 10.
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Az elmúlt két évben az irodalompoli�ka területén is hasonló tendenciákat lá�unk, mint a tudományos kutatás, a 

felsőoktatás és a kultúra más területein. 1) Tovább folytatódo� a központosítás, az Orbán Viktor személyéhez és 

poli�kájához maximálisan lojális vezetők kinevezése az állami intézmények élére, illetve az ellenzékinek számító 

szervezetek, fórumok működési körülményeinek nehezítése, forrásainak csökkentése. 2) Új „erőközpontokat” hoztak létre a 

kultúra területén. 3) Az irodalom, a könyvkiadás és a könyvkereskedelem továbbra is ideológiai csatározások színtere. 4) Új 

elem, hogy az Orbánhoz közeli körök közpénz felhasználásával beavatkoznak a piac működésébe, illetve 5) hogy a 

közvagyont kiszervezik ún. közhasznú vagyonkezelő alapítványokba.

1) A magyar irodalom legnagyobb költségvetéssel rendelkező intézménye, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) élére 2019 

februárjában Demeter Szilárdot nevezték ki. A több mint százéves múltra visszanéző PIM korábbi, komoly szakmai – 

kulturális menedzseri, irodalomtörténészi ‒ előéle�el rendelkező vezetőit ezú�al olyan kineveze� válto�a, aki szerény 

szakmai előéletet tudo� csak felmutatni, habitusát azonban jól illusztrálja ez a 2019 nyarán te� nyilatkozata: 

„Megveszekede� orbánista vagyok, a kormány poli�káját száz�z százalékig támogatom.”²⁰⁸ Demeter kinevezése a 

kultúrharc felerősödését jelezte, megmutatva, hogy a kormánypár� oldalon a mérsékelt szereplők ideje lejárt, felváltják 

őket a radikálisok.

Demeter rövid idő ala� a magyar kulturális élet egyik legnagyobb hatalmú vezetője le�, immár több területen. Még 2019‐

ben „a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért” felelős kormánybiztossá, majd 2020 

nyarán „a magyar könnyűzene koordinálásáért és társadalmasításáért” felelős miniszteri biztossá nevezték ki. Funkcióinak 

halmozása különösen nagy ellenérzést válto� ki amia�, hogy nyilatkozataiban és publikációiban rendszerint olyan 

provoka�v kijelentéseket tesz, amelyek ellentétesek a civilizált Európa értékrendjével, és minden demokratát 

felháborítanak. Például 2020 novemberében, amikor a magyar és a lengyel kormány meg akarta vétózni az EU 

költségvetését, így fogalmazo� egy újságcikkben: „Európa Soros György gázkamrája: a mul�kulturális nyito� társadalom 

kapszulájából árad a mérgező gáz, ami az európai éle�ormára halálos, mi, európai nemzetek pedig arra vagyunk ítélve, hogy 

egymást eltaposva, egymásra mászva próbáljunk az utolsó korty levegőért küzdeni.”²⁰⁹ (A �ltakozások hatására a cikket 

eltávolíto�ák, és Demeter bocsánatot kért.) Vagány hangvételűnek szánt interjúi, nyilatkozatai és hosszabb‐rövidebb 

újságcikkeinek egész sora tökéletesen alkalmasak arra, hogy polarizálják és uralják a közbeszédet, és kifárasszák a 

támadásokra reagáló balliberális értelmiséget.

2) A Fidesz‐kormányzat régi törekvése, hogy a magyar kulturális életet, legalábbis intézményi szinten, minél inkább az 

irányítása alá vonja, azonban a kultúrával mint megfoghatatlan en�tással alig tudo� kezdeni valamit. A közpon�lag 

meghirdete� kulturális ideológiai iránymutatások nem hozták a várt eredményeket, a megvalósításukra életre hívo� 

intézmények, szervezetek, felületek pedig jobbára megszűntek vagy eljelentéktelenedtek. A kormányzat joggal tarthat az 

általa létrehozo� kulturális rendszer kiüresedésétől, hiszen a turulmadaras, népnemze�, keresztény kultúra csak egy 

bizonyos szin�g értékesíthető, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a nagyközönség igényeit sem. Ezt az utat buko� 

állam�tkárok (L. Simon László, Szőcs Géza, Hoppál Péter), túlfinanszírozo� és haszontalanná vált intézmények (pl. Kárpát‐

medencei Tehetséggondozó Nonprofit K�., Magyar Krónika magazin), túl puhának bizonyult és ezért leválto� igazgatók (pl. 

Prőhle Gergely, a PIM korábbi igazgatója) szegélyezik, ami szokatlanul sok kudarc a totális győzelemhez szoko� 

kormányza�ól. Ebbe a sorba illeszkede� a törekvés a Petőfi Irodalmi Múzeum átalakítására, valamint Demeter Szilárd kvázi 

kulturális állam�tkárrá, esetleg miniszterré pozicionálása. Ez utóbbi egyébként burkolt, valószínűleg öntudatlan beismerése 

annak a kormány részéről, hogy az úgyneveze� mamut‐minisztériumok működésképtelenek, és az olyan területek, mint 

amilyen a kultúra is, önálló képviseletet igényelnének.

Demeter nagy lendüle�el kezde� a több kisebb múzeum csúcsintézményeként is működő PIM befolyásának növelésébe és 

a kulturális élet fele� hatalmának kiterjesztésébe. A múzeum költségvetését megemelték, és a főigazgató új, korábban 

elképzelhetetlen összegű ösztöndíjakat indíto� az írók rokonszenvének elnyerésére, melyeknek odaítélését formálisan egy 

szakmai kuratórium végzi, ám a főigazgató ragaszkodo� a saját vétójogához. A folyamat első lépéseiként létrejö� a Petőfi 

Irodalmi Ügynökség, számos ösztöndíjat, mint például a Móricz Zsigmond‐ösztöndíj, szintén a PIM‐be tereltek, ezeket 

208   h�ps://24.hu/kultura/2019/06/06/demeter‐szilard‐petofi‐irodalmi‐muzeum‐orban‐viktor‐kulturharc/, letöltve: 2021. 12. 30.   

209   h�ps://index.hu/belfold/2020/11/28/demeter_szilard_soros/, letöltve: 2021. 12. 30.
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köve�e az úgyneveze� PIM–Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Program (Térey‐ösztöndíj) létrehozása, ami 

majdnem a független, ellenzéki irodalmi közösség szakadásához vezete�. Közben Demeter és a hozzá köthető szakemberek 

egyre több kulturális díj kuratóriumában bukkantak fel, befolyásuk elkezde� kiterjedni a könnyűzenei életre is, és mára már 

igen sokáig tart felsorolni azokat az intézményeket, szervezeteket, alapítványokat, beruházásokat (pl. Hajógyári‐sziget), de 

akár konkrét épületeket (pl. Zichy‐kastély, Andrássy‐palota), amelyek ilyen vagy olyan módon Demeter irányítása és 

felügyelete alá kerültek. 2021 áprilisában létrejö� a Magyar Kultúráért Alapítvány, ami lényegében a fent felsorolt 

intézményrendszer vagyonkezelőjeként működik majd.²¹⁰ Demeter Szilárd a közvagyon kiszervezésére létrehozo� kulturális 

alapítvány vezetői �sztségét is megkapta. A kuratóriumban helye� kapo� Békés Márton, a Terror Háza kutatási igazgatója, 

aki az orbáni kultúrharc legfontosabb ideológusa az utóbbi időkben.²¹¹ Így nyeri el végleges formáját az az intézményi 

struktúra, ami több is és kevesebb is lesz, mint egy kulturális minisztérium, hiszen hosszabb távon ugyan a kultúra teljes 

területére kiterjed majd, felépítéséből adódóan viszont kikerül a mindenkori parlament ellenőrzése alól.

3) Az ideológiai hadviselés érzékeltetésére a következő példa szolgálhat. Az elmúlt két évben egyre erősödö� és egyre 

explicitebbé vált a kormány LMBTQI közösség elleni hadjárata.²¹² Ez nemcsak poli�kai retorika formájában ölt testet, hanem 

a törvényhozásban is: hazai és nemzetközi �ltakozás köve�e az azonos nemű párok örökbefogadását korlátozó törvényt, 

majd a gyermekek nemi iden�tással kapcsolatos nevelését korlátozó, a pedo�liát a homoszexualitással összemosó törvényt. 

Az utóbbi végrehajtási rendelete előírja, hogy az oktatási, i�úsági és vallási intézmények 200 méteres körzetében

nem lehet olyan kiadványt árusítani, amely a „születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem 

megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázol[ja], valamint a homoszexualitást” jelení� meg.²¹³ Túl a megfogalmazás 

rugalmas értelmezhetőségén, ez a rendelet az ideológiai hadviselésnek olyan példája, amely immár nemcsak az oktatás 

tartalmába, hanem a könyvek és periodikumok piacába is beavatkozik.

4) A könyvpiacba való hatalmi beavatkozás új eszköze az Orbánhoz közeli körök részesedésvásárlása a könyv‐

kereskedelemben. Egy üzle� tranzakció során 2021 áprilisában az Orbánhoz hű értelmiségi elit képzésére létrehozo�, 

közpénzből finanszírozo� szervezet, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány megszerezte az egyik legnagyobb 

könyvkereskedelmi cég, a Libri‐Bookline Zrt. részvényeinek közvete� stratégiai kisebbségi (30,94 százalékos) tulajdonát.²¹⁴ 

Ez is annak a törekvésnek a jele, hogy Orbán köre a most rendelkezésükre álló közpénz felhasználásával arra az esetre

is be akarja biztosítani gazdasági‐kulturális hatalmát, ha előbb vagy utóbb, rövidebb vagy hosszabb távra elveszítenék a 

kormányza� pozíciójukat.

5) Ez utóbbi törekvés ‒ a kultúra területén ugyanúgy, mint a felsőoktatásban ‒ a legnagyobb volumenben az ún. közérdekű 

vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) létrehozása révén valósul meg.²¹⁵ A kultúra területén a 2021 májusában 600 millió Ft 

alaptőkével létrehozo�, már említe� Magyar Kultúráért Alapítvány töl� be ezt a funkciót.²¹⁶ Alapításakor korábbi

közhasznú cégek ugyanúgy a tulajdonába kerültek, mint ezeknek az ingatlanvagyona: több vidéki alkotóház és művésztelep, 

a budapes� Zichy‐kastély és Andrássy‐palota és a Duna egyik budapes� szigetének egy része.²¹⁷ Ezek fele� az ingatlanok 

fele� többé már nem demokra�kusan kineveze� és visszahívható testüle� tagok rendelkeznek, hanem a mostani kormány 

által kineveze�, leválthatatlan tagokból álló kuratórium, melynek élére a „megveszekede� orbánista”, Demeter Szilárd 

került. Nem nehéz észrevenni, hogy a kultúra „kiszervezésével”, az átláthatatlan intézményrendszer kialakításával, a 

kuratóriumokba, felügyelőbizo�ságokba bebetonozo� pártemberek hadával a kormányzat hatalmának kimenekítésére 

készül a 2022‐es választások elő�.

Az elmúlt két évben a színházművészetben két államilag nagyvonalúan kista�rozo� programmal – Köszönjük, 

Magyarország! és Déryné Program ‒ folytatódo� a színházművészet kézivezérlése. Felerősödö� a „megfelelő”, vagyis a 

210   2021. évi XVI. törvény a Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére történő vagyonju�atásról: h�ps://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100016.TV&searchUrl=/gyorskereso, letöltve: 2021. 12. 30.

211   Békés Márton nézeteinek összefoglalását lásd az előző, ill. az ideológiai offenzíváról szóló fejezetben.

212   Erről részletesen írunk jelentésünk genderpoli�kai fejezetében.

213   h�ps://infostart.hu/belfold/2021/08/06/megjelent‐egy‐vegrehajtasi‐rendelet‐a‐gyermekvedelmi‐torvenyhez, letöltve: 2021. 12. 30.

214   h�ps://24.hu/fn/gazdasag/2021/04/08/mathias‐corvinus‐collegium‐libri/, letöltve: 2021. 12. 30.

215   Lásd az Új �pusú alapítványok a hatalomátmentés szolgálatában című alfejezetet.

216   h�ps://444.hu/2021/06/01/600‐millios‐alaptokevel‐inditjak‐demeter‐szilard‐uj‐szervezetet, letöltve: 2021. 12. 30.

217   h�ps://hvg.hu/i�hon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany, letöltve: 2021. 12. 30.
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kormányzathoz nyíltan lojális intézmények támogatása a megszüntete� tao‐támogatást pótló forrásokból,²¹⁸ az 

intézmények élére pedig a kormányhűség és nem a szakmai megfelelőség alapján nevezték ki a vezetőket. 2021 őszén újra 

felröppentek pletykák arról, hogy a kormány a szemében év�zede szálkát jelentő független színjátszás²¹⁹ finanszírozását az 

alapjaitól gondolja újra, „természetesen” az érinte�ek megkérdezése nélkül.²²⁰ A színházművészet ügye azért is érdemel 

kiemelt figyelmet a vizsgált időszakban, mert „A kultúra nemze� alap” jelszóhoz kapcsolódó online és élő megmozdulások 

(2019. december; lásd alább), illetve a Színház‐ és Filmművésze� Egyetem autonómiájának felszámolása²²¹ (2020. ősz és tél) 

jól érzékelhetően nem csupán a színházi szakma belügyei maradtak, hanem a korábbinál jóval szélesebb réteget értek el és 

szólíto�ak meg, még ha látványos eredmények nélkül is.

Az ágazat működésére súlyos teherként nehezede� a pandémia. Bár a sikerpropagandában utazó kulturális kormányzat 

rendre beszámolt a főleg a független színházi alkotókat sújtó járványhelyzet hatékony közpon� kezeléséről, a valóság más 

képet mutat: az improviza�v és hozzá nem értésről tanúskodó intézkedések²²² ideológiai elvárásokat is támaszto�ak a 

kormányza� támogatást igénybe vevőkkel szemben. Mindezzel összefügg egy újabb általános jellemző: az oszd meg és 

uralkodj jegyében bizonyos intézményeket a teljesítményükhöz képest érthetetlenül nagyvonalú finanszírozásban részesít

a kormány, míg másokat kivéreztet. Már az előző jelentésben utaltunk a színházi szcénán belüli háborús helyzetre,

ami a járvány mia� tovább erősödö�: törésvonalak keletkeznek immár nem csak függetlenek és kőszínházak, de a 

finanszírozás mia� már az egyes független csoportok, illetve a kőszínházak közö� is – ez az Éhezők viadala magyar módra. 

Egy utolsó jellegzetesség: miközben a kulturális kormányzatnak vannak védhető, indokolt, akár kifejeze�en előremutató 

törekvései, az egész rendszer mégis átgondolatlan, átláthatatlan, és a művészekkel szembeni totális bizalmatlanságon és 

rosszhiszeműségen alapul.

2019 decemberében okkal kelte� komoly riadalmat az a hír, hogy a kultúrafinanszírozás egész területét alapvetően érintő 

ügyeket a kormány egy újabb, ún. salátatörvénybe akarta besöpörni.²²³ A felröppent hírek a már a korábban taglalt okok 

mia�²²⁴ sok sebből vérző, ám bizonyos területeken továbbra is meghatározó jelentőségű Nemze� Kulturális Alap (NKA) 

átszervezéséről (=megszüntetéséről) szóltak. A tervezet szerint a kormány által jó év�zede preferált központosítási 

törekvések egy Nemze� Kulturális Tanács nevű kultúrstratégiai tanács felállításában csúcsosodtak volna ki, ahol a 

legnagyobb kulturális intézmények vezetői döntenek önmaguk és mindenki más finanszírozásáról. A felálló, az NKA pénzei 

fölö� rendelkező tanács célja „a magyar kultúrában követendő irányok, prioritások meghatározása” és a kultúrára szánt 

források egy részének „strukturálása” le� volna.²²⁵

A pletykák szóltak a független színházak támogatásának²²⁶ teljes megszüntetéséről, illetve arról, hogy a kőszínházak 

igazgatóinak kinevezésekor a kulturális terület fele� is diszponáló emberierőforrás‐miniszter egyetértési jogot kap. Mint a 

Fidesz (kultúr)poli�kájában oly sokszor, ezú�al is érvényesült az a forgatókönyv, ami a centralizáló, a szakmai szervezetek 

egyeztetése nélkül létrejö�, improviza�v, és a militáns retorikába jól illeszkedő, az érinte� rétegek komoly felháborodását 

kiváltó javaslatok esetében szinte mindig: a �ltakozáshullám elcsitultával a törvényjavaslat szelídebb és/vagy ala�omosabb 

formában kerül elfogadásra, komoly károkat okozva a jól‐rosszul működő rendszerekben.²²⁷ A Parlamentnek benyújto� 
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218   Lásd az előző jelentésünk Színházművészet című fejezetének 57‒58. oldalán.

219   h�ps://www.cri�cal‐stages.org/8/finita‐la‐commedia‐the‐debilita�on‐of‐hungarian‐independent‐theatre‐hungary/, letöltve 2021. 12. 30.

220   A független színházak sokkomponensű támogatási rendszeréről ld. az előző jelentésünk Színházművészet című fejezetének 58‒60. oldalán. Az éves működési 
támogatás elbírálásánál 2020 óta a műfaji (színház, tánc, befogadó színházak stb.) kategóriák fölé a budapes� és vidéki székhelyet emelték, újabb frontot nyitva a 
főváros kontra vidék mesterségesen gerjeszte� háborúban. Míg a budapes� székhelyű társulatok pályázatairól a főváros által kijelölt kuratórium átlátható módon dönt 
(ld. h�ps://revizoronline.com/hu/cikk/9001/minositessel‐nem‐rendelkezo‐budapest‐fovarosi‐szinhazi‐es‐tancmuveszet‐eloado‐muvesze�‐szervezetek‐emtv‐szerin�‐
2021‐evi‐szakmai‐program‐megvalositasi‐es‐mukodesi‐tamogatasa‐dontesi‐javaslatok‐indoklasa/, letöltve 2021. 12. 30.), a kulturális állam�tkárság által felállíto�, a 
vidéki pályázatok bírálatát végző bizo�ság vitatható döntésein túl még a kurátorok neve (!) sem nyilvános.

221   Lásd a felsőoktatásról szóló fejezetben.

222   Mint például amikor több száz ember megfeszíte� tempóban dolgozo� a műsorstruktúra és a nézőterek átalakításán 2020 novemberében, majd a kormány bezára�a a 
színházakat: h�ps://hvg.hu/360/20201109_szinhaz_korlatozasok_szinhazbezaras_orban_viktor_koronavirus_streaming_eloadasok_kozve�tese,  letöltve 2021. 12. 30. 
Vagy amikor 2021 áprilisában az országos újranyitás kapcsán épp a színházakról feledkeze� meg a törvényalkotó: 
h�ps://hvg.hu/elet/20210426_Meg_maszk_sem_kell_majd_a_szinhazakba_a_szineszekrol_megfeledkeze�_a_rendelet, letöltve 2021. 12. 30.

223   h�ps://artportal.hu/magazin/a‐kormany‐januartol‐megszuntetne‐a‐nemze�‐kulturalis‐alapot/, letöltve 2021. 12. 30.

224   Lásd az előző jelentésünk Színházművészet című fejezetének 56‒58. oldalán.

225   h�ps://artportal.hu/magazin/a‐kormany‐az‐iranyito�‐kultura‐megteremtese‐fele‐indul‐el/, letöltve 2021. 12. 30.

226   Lásd az előző jelentésünk Színházművészet című fejezetének 58‒60. oldalán.

227   A metódus kötelező eleme a folyamat végén a „fejmosás” is: Fekete Péter kulturális állam�tkár hobbija a külföldi kulturális intézmények, illetve a magyar kultúrpoli�ka 
iránt érdeklődő külföldi újságírók körlevelekben történő tájékoztatása. (Az állam�tkár a felé panasszal élő magyar intézmények képviselőivel is szívesen levelez erről, 
de rossz időket idéz az is, hogy az állam�tkári irodába berendeli az intézkedéseit kri�záló intézményvezetőket, hogy a hála jelentőségéről értekezzen nekik.) Ezekből a 
levelekből rendre megtudjuk, hogy az EU‐n belül Magyarországon köl� a kormány a legtöbbet a kultúrára. Egy 2020. májusi példát ld.: gi� 2020/2, 46‒47, 



törvényjavaslat²²⁸ végül enyhébb le� a kiszivárgo� erede�hez képest, ugyanakkor az ördög a részletekben rejlik, mint a 

történet folytatásából látszik.

Mi készte�e a kulturális kormányzatot a részleges meghátrálásra? A Független Előadó‐művésze� Szövetség (FESZ)²²⁹ 

nemzetközi pe�ciót²³⁰ indíto� a magyar kulturális élet szétverése ellen, amit néhány nap ala� 55 ezren(!) írtak alá 

Magyarországon és világszerte,²³¹ 2019. december 9‐én a budapes� Madách téren pedig �zezres tömeg állt ki a magyar 

kultúra függetlensége melle�: az NKA nevéből formált „A kultúra nemze� alap” szlogen villámgyorsan terjedt a közösségi 

médiában. A tüntetésen megszólalók a magyar független‐ és kőszínházi szakma jeles alkotói közül kerültek ki. Ezú�al az ő 

hangjuk erősebbnek bizonyult, mint némely kormánypár� képviselőé, akik a Színház‐ és Filmművésze� Egyetemen, illetve a 

Katona József Színházban nem sokkal korábban napvilágra került zaklatási ügyek kapcsán „zaklatószínházakról” kezdtek 

szónokolni,²³² a kormánynak nem behódoló intézmények összességére és az o� dolgozókra értve a fogalmat.

Az új törvényben új fogalom születe�: az állami fenntartású (pl. a Nemze� Színház) és az önkormányza� fenntartású 

színházak (a vidéki színházak jellemzően ilyenek, de a törvény elő� Budapestnek is volt �zenhárom színháza) melle� 

megjelentek a vegyes fenntartású vagy közös működtetésű színházak. A legtöbb magyar kőszínház ez utóbbi kategóriába 

esik: ezentúl, ha egy színház közpon� forrásokat is igénybe kíván venni, a minisztériummal kell megállapodnia.

A minisztérium nem hagyo� kétséget afelől, hogy amibe ily módon beleszólhat, például az ado� színház igazgatójának 

kinevezésébe, abba bele is fog szólni. Vidéki színházakban (Pécs, Eger, Szombathely) a szakmai bírálóbizo�ság javaslatával, 

illetve a(z ellenzéki) városvezetés döntésével szembemenve a miniszter korábban példátlan módon zsarolás(!) útján érte el, 

hogy az általa preferált igazgató kerüljön kinevezésre.²³³ A törvény sokak szerint a Karácsony Gergely veze�e Budapest ellen 

születe�: a fővárosi színházak sorsáról elhúzódó tárgyalássorozat után 2020 áprilisában születe� megállapodás a kormány 

és a főváros közö�. Eszerint 2024‐ig a főváros kormányza� támogatás nélkül finanszírozza a Katona József, az Örkény, a 

Radnó� Színház melle� a Trafó – Kortárs Művészetek Házát, míg további hat intézmény kormányza� fenntartásba kerül.²³⁴ 

Így történhete� meg az is – ezú�al különösebb visszhang nélkül –, hogy 2021 őszén immár harmadik igazgatói ciklusát 

kezdte meg az a Dörner György az Új Színházban, akinek a kinevezése ellen 2012‐ben még jelentős hazai és nemzetközi 

�ltakozási hullám indult.²³⁵

Az elmúlt két év másik hot topicja a sokat kárhoztato� tao‐támogatások visszamenőleges hatályú eltörlése²³⁶ után felálló új 

rendszer körüli anomáliák. Az előadó‐művészetekben példátlan nagyságrendű, 37 milliárd forintos összeg kiosztásánál 

mostanra már a legcsekélyebb látszatra sem ügyelnek a pályáza� rendszer keretében harminc jogcímre elnyerhető 

támogatások névtelen elbírálói. Míg a bará� intézmények számolatlanul költhe�k a közpénzt, a kri�kus hangot megütő 

színházak vagy csoportok (vagy akikről azt feltételezik az anonim döntnökök, hogy ilyenek lennének) a jelentékeny hazai és 

nemzetközi beágyazo�ságuk, kiterjedt kapcsolatrendszerük ellenére rendre hiába pályáznak.

A kormányzat sikerhíradója szerint 2019‐ben a vidéki színházak 30, a függetlenek pedig 20 százalékkal juto�ak több 

forráshoz az új rendszernek köszönhetően. Arról viszont már korántsem zajlo� ilyen élénk kommunikáció, hogy a kizárólag 

előadó‐művésze� szervezeteknek kiírt pályáza� jogcímeken több milliós támogatáshoz juto�ak jobboldali 

önkormányzatok, de például tűzoltó egyesületek vagy betegellátással foglalkozó cég, sőt egy hírlapüzlet is.²³⁷ A 2021‐ben, 

tehát immár a harmadik évben közzéte� döntési listákból világosan kirajzolódnak a kultúrkormányzat konkrét elvárásai a 

színházi szféra iránt: miközben százmilliókat nyertek a különböző lovasszínházak és szórakoztató hajósrendezvények 

h�ps://freietheater.at/wp‐content/uploads/2021/01/gi�2‐2020_Online.pdf, letöltve 2021. 12. 30. Sajnálatos tény, hogy az állam�tkár által előszerete�el emlegete� 
impozáns összeget ‒ akkor épp a GDP 1,2%‐át ‒ a kormány, mint jelentésünkben egyebü� is utaltunk rá, túlnyomórészt nem a kultúrára köl�, hanem saját céljaira: a 
neki útban lévő múzeumok és más kulturális intézmények új helyre költöztetésére, a hívei kezére játszo� alapítványi kultúrbirodalmak kiépítésére, a kurzusművészet 
bőkezű támogatására, propagandisz�kus célú népszórakoztatásra stb.

228   h�ps://www.parlament.hu/irom41/08441/08441.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

229   A működéséről ld. az előző jelentésünk Színházművészet című fejezetének 59‒60. oldalán.

230   h�ps://artportal.hu/magazin/pe�cio‐indult‐a‐magyar‐kulturalis‐elet‐szetverese‐ellen/, letöltve 2021. 12. 30.

231   Hogy ez mitől kivételes siker, arról ld. h�ps://ahang.hu/kampanyok/4‐nap‐ala�‐3‐millio‐e‐mail/2019/12/13/, letöltve 2021. 12. 30.

232   Utólag már világosan látszik, ami a gyors történések közben csak sejthető volt: a felvetéstől egyenes út vezete� az SZFE kizsigereléséig.

233   h�ps://24.hu/kultura/2020/11/23/szinhaz‐igazgatovalasztas‐pecs‐eger‐szombathely‐poli�ka‐fidesz/, letöltve 2021. 12. 30.

234   h�ps://infostart.hu/belfold/2020/04/06/megallapodo�‐a‐kormany‐es‐a‐fovaros‐a‐szinhazak‐mukodteteserol, letöltve 2021. 12. 30.

235   Lásd az előző jelentésünk Színházművészet című fejezetének 57. oldalán.

236   Lásd az előző jelentésünk Színházművészet című fejezetének 57‒58. oldalán. Hogy a felszámolás indokolt volt, mutatja a korábban milliárdos összegekkel bűvészkedő 
cégek hirtelen összeomlása: h�ps://g7.hu/kozelet/20210119/tomeges‐osszeomlasa‐mutatja‐hogyan‐lopha�ak‐szet‐egy‐allami‐programot/, letöltve 2021. 12. 30.

237   Bővebben ld. h�ps://index.hu/kultur/2019/12/15/kultur‐tao_tamogatas_eloado‐muvesze�__palyazat_egyseges_magyar_izraelita_hitkozseg_nemze�_szinhaz/ és 
h�ps://g7.hu/kozelet/20191216/szemelyi‐edzo‐es‐ujsagarus‐is‐kapo�‐a‐szinhazaknak‐szant‐allami‐milliardokbol/, mindke�ő letöltve 2021. 12. 30. 
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szervezői, valamint a fideszes képviselők kiterjedt rokonsága is igen jól járt, addig például az egyetlen magyarországi, 31 éve 

folyamatosan működő nemzetközi független színházi fesz�vál, a szegedi THEALTER²³⁸ működését ellehetetleníte�ék a 

döntésekkel.²³⁹

A 2019‐es tao‐pótló döntési listákon sokaknak szemet szúrt egy egymilliárdos tétel, amit egy bizonyos Déryné Nonprofit 

Nk�.‐nek utalt a kormány. A döntés időpontjában még csak bejegyzés ala� állt a cég, ami eleve kizárta volna a pályázók 

köréből, ám ez nem jelente� akadályt: a Nemze� Színház címére bejegyze�, a színház munkatársai és színészei által 

felügyelt társaság a semmiből jö�, láto� és győzö�.²⁴⁰ A saját társula�al és épüle�el, irodákkal és korszerű színházteremmel 

rendelkező Déryné Program²⁴¹ célja feltétlenül üdvös: „a kultúra mindenkié, és nem csak egy szűk elité” jelszó jegyében a 

kistelepülésekre kívánják elju�atni a Nemze� Színház főigazgatója, egyben a magyarországi színházi élet első számú 

döntnöke, Vidnyánszky A�la és közvetlen munkatársai által gondosan kiválogato� már létező, illetve újonnan létrejövő 

színházi előadásokat. Még egyszer: a céllal semmi baj nincsen egy hagyományosan, kulturális értelemben is vízfejű 

országban, ahol a kulturális mobilitást hírből sem ismerik sok vidéki településen. A probléma a szokás szerint átláthatatlan 

döntési mechanizmussal, illetve a döntésekből kiolvasható, vitatható színvonalú, ám gyakran ideológiailag elköteleze� 

előadásokkal van. A kistelepülések színházzal ellátásának persze vannak más módjai is, amelyek szintén pénzigényesek. 

Kérdés, hogy a régi és rossz állapotú vidéki kultúrházak megfelelő színházi játszóhelyek‐e, valamint hogy az eddig is működő 

meghívásos rendszer – amikor a művelődési házak igazgatói hívták meg azt a produkciót, amely szerintük a helyi közönség 

érdeklődésére számot tarto� – leállítása/�ltása összeegyeztethető‐e a vállalás nemes céljaival. Ráadásul hasonló céllal 

működö� 1951‒1991 közö� az Állami Déryné Színház, amely éppen a szakmai szempontok: a minőség, az utaztathatóság 

feltételei stb. előtérbe kerülése mia�, okkal szűnt meg.

Ahogy már jeleztük, a kormány állítása szerint a pandémia idején sem hagyta cserben a független előadóművészeket. Tény, 

hogy 3000 művész kapo� fejenként 300 ezer forintos támogatást. A Demeter Szilárd‐féle kulturális cégbirodalomhoz 

csapo� Országos Színháztörténe� Múzeum és Intézet (OSZMI)²⁴² is részt vesz a kifizetéseket koordináló Köszönjük, 

Magyarország!²⁴³ program lebonyolításában, mely amúgy szintén a Déryné Nk�. fennhatósága alá tartozik. A feladatra az 

Nk�. újabb, neki szignált egymilliárdos keretösszeget kapo�. A program szigorú, nem feltétlenül életszerű feltételekkel te�e 

lehetővé azt, hogy a művészek hozzájussanak a túlélésüket ideig‐óráig biztosító összeghez.

2021 nyarán a kormány családpoli�kájával összhangban megjelent, nagy port kavart homofóbtörvénynek természetesen a 

színházak műsorpoli�kájára is vannak, lesznek következményei; igaz, jelen pillanatban ezek még nem ismertek. Azon túl, 

hogy 18 év ala�aknak a homoszexualitás bemutatását �ltja a törvény, ezzel egy sor klasszikus drámától megfosztva

a színházakat és közönségüket, éppen azon korosztály elő� tabusítja a témát, amelyiknek alighanem a legtöbb kérdése 

lenne vele kapcsolatban. Az, hogy például Budaörsön a(z erdélyi) fiatal melegek életéről beszélő, Alföldi Róbert rendezte 

Öröm és boldogság című előadást éppen azok nem láthatják, akiknek és akikről valójában szól, tökéletesen illusztrálja

a homoszexualitást a pedo�liával tudatosan összemosó törvény cinizmusát. A folyamatosan hergelt, harci készültségben 

tarto� magyar társadalomban pedig az sem meglepő, hogy egy népszerű magánszínház produkciójának melegjelenetét egy 

néző kifütyülte.²⁴⁴

Az, hogy a közel egy év�zeden át a poli�ka fogságában vergődő, állami pénzekből kista�rozo�, az inkább szokásjog alapján, 

mintsem szakmai érvek mentén első számú magyarországi színházi fesz�válként számontarto� Pécsi Országos Színházi 

Találkozó (POSZT) 2021 tavaszán csendben kimúlt, keveseket lepe� meg. Ahogy a bejelentéshez vezető hosszú 

folyamatban,²⁴⁵ úgy a magyar színházi élet aktuális hánya�atásai mögö� is újra és újra egyetlen név tűnik fel, aki a fen� 

változásoknak többnyire közvetlen mozgatója és előidézője. Vidnyánszky A�la működése kapcsán még az egy fenékkel több 

238   h�ps://hvg.hu/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma__visszaelesek_gyanus_palyazatok, letöltve 2021. 12. 30.

239   h�ps://hvg.hu/kultura/20210611_szinhazi_tobble�amogatas_dontesek_lovas_szinhaz_a38_szentesi__thealter, letöltve 2021. 12. 30.

240   Csak egy példa a kulturális életet is átszövő maffiaszerű építkezésről: a K�.‐nek az a Kis Domonkos Márk az ügyvezető igazgatója, aki korábban több �zmilliós visszaélés 
mia� volt kénytelen távozni a tulajdonképpen neki gründolt Váci Dunakanyar Színház éléről. A váci színház elleni nyílt kormányza� bosszúhadjárat (értsd: a lehetséges 
pénzcsapok elzárása) azóta is tart, Kis Domonkos Márk pedig a kulturális szférában megsokasodó álláshalmozók sorát gyarapítja: az alapítványosíto� Színház‐ és 
Filmművésze� Egyetem egyik oktatója is többek közö�. vö. h�ps://merce.hu/2021/02/04/mit‐tanit‐majd‐az‐szfe‐n‐a‐tobb‐�z‐millios‐visszaelessel‐lebuko�‐vaci‐
direktor/, letöltve 2021. 12. 30.

241   h�ps://deryneprogram.hu/, letöltve 2021. 12. 30.

242   A rendszeren belüli összefonódásokhoz újabb adalék: az OSZMI élén 2019. május 1‐től Bodolay Géza rendező áll, aki 2020 őszétől az SZFE egyik új intézetvezetője is.

243   h�ps://koszonjukmagyarorszag.hu/, letöltve 2021. 12. 30.

244   h�ps://hvg.hu/kultura/20210812_Kifutyulte_egy_nezo_az_Orlai_Produkcio_eloadasanak_melegjelenetet, letöltve 2021. 12. 30.

245   h�ps://hvg.hu/kultura/20210306_megszunik_a_poszt_vidnyanszky_a�la_pecsi_orszagos_szinhazi__, letöltve 2021. 12. 30.
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lovat megülni mondás sem ragadja meg a lényeget. 2020 őszén Schilling Árpád rendező közösségi oldalán kigyűjtö�e azokat 

a nyilvános �sztségeket, melyeket a rendező az utóbbi év�zedben magához ragado�: „Vidnyánszky A�la Kossuth‐díjas 

színházrendező, a Kárpátaljai Megyei Magyar Színház főrendezője, az Emberi Erőforrások döntés‐előkészítő testületének, a 

Színházművésze� Bizo�ságnak, és a színházművészet szakmai érdekeinek védelmét ellátó Magyar Teátrumi Társaságnak 

elnöke, a Kaposvári Egyetem Rippl‐Rónai Művésze� Karának művésze� rektorhelye�ese, a Madách Imre Nemzetközi 

Színházi Találkozó művésze� vezetője, a Nemze� Színház vezérigazgatója, és mostantól a Színház és Filmművésze� 

Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.” Bár Vidnyánszky közismerten nem híve a partneri párbeszédnek, csak 

a hatalmi szónak, néha azért őt is sikerül meglepni: 2021 őszén a világhírű amerikai rendező, Robert Wilson a Nemze� 

Színház MITEM Fesz�válján játszo� Oidipusz‐előadása után járó gázsija felét az SZFE tanárait és javarészt diákjait átvevő 

Freeszfe Egyesület számára ajánlo�a fel.²⁴⁶

A kortárs képzőművészet területén az előző jelentéshez képest nem javult, de látványosan nem is romlo� a helyzet. A Covid‐

időszakban a kormányzat nem alakíto� ki semmilyen segélyprogramot a képzőművészek számára. Voltak ugyan 

hozzáférhető támogatások, de ezeket a poli�kailag indoktrinált MMA struktúráin keresztül lehete� igényelni – erre pedig a 

többség nem volt hajlandó. A kri�kus művésze� sajtó kivérze� és nulla‐közeli forrásokból működik, a megpályázható 

pénzeket i� is egy poli�kailag mélyen elköteleze� személy, Demeter Szilárd köré rendezték, aki tehát ma kulturális‐

művésze� folyóirat finanszírozásához keres megpályázható pénzeket, leginkább az általa vezete� Petőfi Irodalmi 

Múzeumhoz fordulhat.²⁴⁷ Ide példátlanul nagy, 1,8 milliárd forintot csoportosíto�ak folyóirat‐támogatásra.  Az NKA ezen a 

területen már csak elenyésző összegek fölö� diszponál.

Állandósult a közpénzalapú finanszírozás lehetetlensége a művésze� „termelésben” is: új műveket, új projekteket nagyon 

nehéz finanszírozni, az NKA egyre jobban átpoli�zált döntéshozatala egyre kevésbé szakmai alapokon nyugszik, a pénzt 

pedig elaprózza. Folytatódik az elmúlt 10 év gyakorlata, az indirekt cenzúra erősítése: a műveket nem �ltják be, ennél sokkal 

hatékonyabb, ha már a létrehozásukat is megnehezí�k, vagy ha létrejönnek is, csak szűk körben fejthetnek ki hatást, mert 

nem érik el a szélesebb közönséget.

A kortárs képzőművészet szinte ellenkulturális pozícióba került. Ismét van hivatalos és nem hivatalos kultúra. A művészet 

állami csúcsszervezeteivel a szakma igen nagy része nem működik együ�. Ezeknek a szervezeteknek a legi�mitása szinte 

lenullázódo� idehaza és külföldön is, nemzetközi kapcsolataik jelentéktelenek, ez elszigetelődéshez vezet. (Érdekes 

fejlemény: a nemzetközi közvélemény akkor kezdte megérteni a magyarországi intézményi változásokat, amikor 2020‒21‐

ben Szlovéniában is elkezdődö� ugyanez. Zdenka Badovinac menesztése a ljubljanai modern és kortárs művésze� múzeum 

(MG+MSUM) éléről nemzetközi botrány volt, érthető módon. Csakhogy a szlovén történések legalább hat‐hét évvel 

köve�ék a magyarországiakat, nálunk a poli�kai alapú vezetőcserék 2013 óta folyamatosak.) 

Az ellenzéki vezetésű városok – az első helyen is Budapest – szabad zónát jelenthetnének a művészet számára. Ám ezek a 

városok súlyos forráshiánnyal küzdenek, ez nem segí� saját művésze� intézményeik és programjaik fenntartását. Európai 

léptékben értelmezhetetlen összegekből próbálnak működni intézmények Szentendrén, Dunaújvárosban és a fővárosban, 

míg Pécsen talán még lehetőséget ad a költségvetés egy szakmai program korrekt végigvitelére, ezzel azonban vége is a 

felsorolásnak, a progresszív, társadalomkri�kus művészetnek más bázisai nem maradtak.

Óriási a diszkrepancia: a Magyar Nemze� Bank egyik cége több milliárd forintot költö� hazai ma élő képzőművészek 

munkáinak megvásárlására, a múzeumoknak viszont nincs �sztességes forrásuk gyűjteményépítésre.

Az MNB vásárlásai a kereskedelmi galériás színtérbe is beavatkoznak: több milliárd forint egyszeri, koncentrált megjelenése 

előre nem látható folyamatokat generál a piacon, torzítja a műgyűjtés területét, miközben nem javít érdemben a kortárs 

művészet lé�eltételein.

A homofób törvény²⁴⁸ a képzőművésze� színteret sem hagyja érintetlenül. Erős queer művésze� szcéna működik 

Budapesten, markáns performa�v vonula�al: a jelen helyzetben nem világos, hogy ezeket a praxisokat, előadásokat, 

bemutatókat mennyire lehetetlení� el az új törvény.

246   Nyilatkozatát ld. i�: h�ps://revizoronline.com/hu/cikk/9213/a‐budapes�‐vendegjatekrol‐es‐a‐freeszfe‐rol/, letöltve 2021. 12. 30.

247   Demeter Szilárdról és az általa vezete� intézményrendszerről lásd az irodalomról szóló fejezetet.

248   Lásd a szexuális kisebbségek elleni támadásról szóló fejezetben.
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Magyarországon ma nem látszanak a befutható művész életpályák, sem a belépési pontok az intézményrendszerbe. 

Részben ennek eredménye, hogy a korrumpált struktúrákon kívüli, független, periférikus, no budget kezdeményezések 

kisebbfajta virágzását látjuk. Fiatal művészek és kurátorok saját kezükbe veszik a sorsukat, de a szabad és független 

projektek, helyszínek működési alapja az önkizsákmányolás, ezért a fenntarthatóság problémájával küzdenek. Még a 

nemzetközi hírű OFF‐Biennále Budapest is igen nagy mértékben önkéntes munkában áll össze, sem a há�ere, sem a jövője 

nem biztosíto�.

A túlélést jelenthe� ezen a téren is – mint a Freeszfe esetében²⁴⁹ – a nemzetközi, transzlokális hálózatok, meta‐intézmények 

megerősítése. Mint amilyen például az East Europe Biennial Alliance, a budapes�, prágai, varsói és kijevi független 

biennálék szövetsége. Fontos lenne, hogy az európai intézmények felismerjék, azonosítsák és értsék ezeket a 

szerveződéseket, hogy több legyen a nem nemze� keretekhez rendelt EU‐s támogatási forrás. Mint ahogy az is, hogy 

egyszerűbb, kevésbé bürokra�kus legyen az ezekhez való hozzáférés, és ne támasszanak teljesíthetetlen feltételeket a 

prekárius szervezetekkel szemben.

Há�al Európának című korábbi jelentésünkben a filmről szóló fejezet befejezéseként megállapíto�uk, hogy „a 2011 után 

felülről központosító filmtámogatási rendszer az elmúlt években rela�ve hatékonyan működö�”. Felhívtuk a figyelmet 

ugyanakkor arra, „hogy ez a rendszer kivont a szakma és a társadalom ellenőrzése alól egy igen fontos és sok költségvetési 

pénzt vivő kulturális ágazatot.” Egyú�al jeleztük, hogy új változások várhatók az aktuális kormánybiztos, Andy Vajna 2019. 

január 20‐i váratlan halálát követően.

2019 márciusában a miniszterelnök közölte, nem neveznek ki új kormánybiztost, és bizalmáról biztosíto�a Havas Ágnest, a 

Magyar Nemze� Filmalap Zrt. vezérigazgatóját. A Vajna‐korszak intézményeinek létrehozása, a Filmszakmai Döntőbizo�ság 

kinevezése problema�kus volt, a szakmai nyilvánosság támogatását nélkülözte, de idővel kialakult egy átlátható gyakorlat, 

ami, úgy tűnt, Vajna halála után sem változik meg.

Nem így le�. 2019 augusztusában kinevezték Káel Csabát kormánybiztosnak, és szeptemberben nyugdíjba küldték Havas 

Ágnest. 2019‐ben többször változo� a Filmszakmai Döntőbizo�ság összetétele, a testület teljesen lecserélődö�, mindössze 

egy tag maradt az előzőleg kipróbáltak közül.

Az év végére a 2019. december 16‐án kihirdete� CVI. törvényben újraszabályozták a film‐ és mozgóképszakma működési 

kereteit. 2020. január 1‐jével létrejö� a Nemze� Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., ebben működik a Filmarchívum, a 

Filmlabor, a Mafilm és a Filmszakmai Döntőbizo�ság.  A külföldi filmes bérmunkák felügyelete kormányza� szintre került. A 

Médiatanács által felügyelt Magyar Média Mecenatúra program megszűnt, a Médiatanács honlapjának fogalmazása szerint 

a közelmúlt mozgóképszakmai jogszabályváltozásaira tekinte�el. „A televíziós bemutatásra szánt alkotások támogatásával a 

2020. január 1‐jével létrejö� Nemze� Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. foglalkozik. A Nemze� Filmintézet online 

pályáza� felületén 2020. február 17‐től lehetséges a pályázatok benyújtása.”²⁵⁰

Ez a szervezet működik most. A Nemze� Filmintézet vezérigazgatója nem a filmes szakma képviselője, hanem a 

vagyonkezelésben járatos szakember. Az eddigi tapasztalatokból még nem látszanak működésének értékdimenziói. 

Sajtóhírek alapján a Döntőbizo�ság tagjainak preferenciái úgy foglalhatók össze, hogy a pénz nem számít, csak szülessenek 

látványos, a kormányza� érdekeknek megfelelő ideológiai és történelemszemlé� tartalmakat hordozó mozgóképalkotások. 

A nyertes pályázatok közt szerepel például egy Hunyadi Jánosról szóló televíziós sorozat, ami kormányhatározat alapján 

többféle jogcímen több mint 10 milliárd Ft‐ot nyert el.²⁵¹ Érdemes még megemlíteni azt is, hogy rendezőként debütál a 

Fidesz egyik főpropagandistája, a pamfle�ró Bayer Zsolt is, aki Orbán Balázs nyomában című televíziófilmjére több mint 325 

millió Ft‐ot kapo�.²⁵² Sajtóhírek tudósítanak arról, hogy más, a Fidesz holdudvarához tartozó, filmes szakmai múl�al nem 

rendelkező emberek (Rákay Philip és Kovács Ákos) is készíthetnek filmet állami támogatásból.

249   Lásd a felsőoktatásról szóló fejezetben.

250   h�ps://mecenatura.mediatanacs.hu/, letöltve 2021. 12. 30.

251   h�ps://nfi.hu/hu/tv‐palyazatok/nyertes‐palyazatok?filter=Hunyadi, illetve h�ps://24.hu/kultura/2021//16/soroza�amogatas‐10‐milliard‐robert‐lantos/, mindke�ő 
letöltve 2021. 12. 30.

252   h�ps://nfi.hu/hu/tv‐palyazatok/nyertes‐palyazatok?filter=Orb%C3%A1n, letöltve 2021. 12. 30.
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Az Andy Vajna halála utáni időszak filmgyártására, filmes sikereire vagy kudarcaira vonatkozó ismereteink még csekélyek, 

ezért következtetéseink is csak korlátozo�ak lehetnek. Néhány dolgot azonban meg lehet állapítani: a kormányzat azon 

törekvése, hogy mindent ellenőrzése alá vonjon, úgy érvényesül, hogy új intézményeket hoz létre, melyeket saját, sokszor 

dühös, sérte�, sok esetben szakmailag periférián levő kádereivel tölt fel. Ezek a káderek az intézmények lojális 

működésének biztosítékai. Mint más kulturális területeken, a filmszakma kormányza� irányítására is jellemző a 

központosítás, az érdemi döntéseket hozó hivatalok, szakmai szervezetek összevonása, önállóságuk megszüntetése.

2020 és 2021 során a múzeumok működésére Magyarországon is elsősorban a pandémia nyomta rá a bélyegét. Az 

intézmények számos nyugat‐európai országtól eltérően nem részesültek szisztema�kus állami segítségben és a gyakran 

jelentős bevételkieséseket ellensúlyozó támogatásokban. Éppen ellenkezőleg, a kormányzat a folyamatosság biztosítása 

helye� olyan lépést te�, amely még inkább elbizonytalaníto�a az intézmények működését. A 2020 májusában elfogado� 

XXXII. törvény értelmében a muzeális intézményekben, levéltárakban, könyvtárakban, művelődési intézményekben 

foglalkoztato�ak közalkalmazo� státusza 2020. november elsejével megszűnt, helyébe a munkavállalói jogviszony lépe�. A 

nyilvános szakmai egyeztetés, illetve a szakmai ellenérvek figyelembevétele nélkül meghozo� törvény számos 

intézményben járt súlyos következményekkel: régi munkatársak pályaelhagyásával, és így elsősorban a vidéki múzeumok 

szakmai működésének ellehetetlenülésével. A kormányzat a törvény jövőre vonatkozó céljai közö� mindenekelő� az állami 

és önkormányza� közszolgáltatások hatékonyabb ellátását, illetve a további munka anyagi elismerésének elősegítését 

említe�e – mindez azonban a törvényből korántsem következik. Például ‒ ahogy ezt a legfontosabb hazai múzeumi szakmai 

szervezet, a Pulszky Társaság megállapíto�a – a rendelkezés „a jövőre nézve semmilyen garanciát nem tartalmaz a 

teljesítményhez igazodó bérrendezést illetően”.

A törvény nem egyformán érinte�e a különböző intézményeket. Az egyik oldalon a kisebb költségvetéssel rendelkező és a 

2019‐es önkormányza� választások után poli�kai hovatartozástól függően gyakran elvonásokkal sújto� vidéki 

önkormányzatokhoz tartozó múzeumok még nehezebb helyzetbe kerültek – a vidéki muzeológusok megalázóan alacsony, 

minimálbérhez közeli fizetését 6 százalékkal emelték meg (azt sem mindenü�) –, miközben például a kiemelt státusszal 

rendelkező Petőfi Irodalmi Múzeumban vagy a Magyar Nemze� Múzeumban valóban komoly béremelésekre kerülhete� 

sor. Ez a ke�ősség a múzeumi intézményrendszernek az elmúlt egy év�zedben bekövetkeze� súlyos torzulásaira is felhívja a 

figyelmet: a közpon�, minisztériumi koordináció hiányára; a múzeumi „erőközpontok” érdekegyeztetések nélküli 

kiemelkedésére; az önkormányza� rendszerek leépülésére. Az elvárások megegyeznek – akár az adminisztrációt 

(kölcsönzés, pályázat stb.), akár a feladatellátást tekintjük –, de a finanszírozás jelentős különbségeket mutat. Az állam jelen 

pillanatban rendkívül eltérő körülmények közö� (épület, szakalkalmazo� létszám, felszerelés) vár el egységes színvonalú 

szolgáltatást. Az önkormányza� rendszer kiüresítése következtében a muzeális gyűjtemények fenntartása, ápolása 

jelentősen megnehezült. Sok esetben a fenntartók – bár állami tulajdonról van szó – bizonyos gyűjteményrészektől 

szabadulni kívánnak és meg is szabadulnak.

Az országos múzeumi rendszerben az eddigi két, kiemelten kezelt központ, a Szépművésze� Múzeum és a Magyar Nemze� 

Galéria 2011‐es összevonásából létrejö�, és a Liget Budapest‐projekt beruházásaival kibővíte�, Baán László nevével 

fémjelze� konglomerátum, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum hatásköreinek kibővítésével létrehozo�, Demeter 

Szilárdhoz köthető „új irodalmi erőközpont” (amelyhez szintén hatalmas beruházási tervek kapcsolódnak) mellé 2021‐ben 

egy harmadik szereplő csatlakozo�. Áprilisban L. Simon Lászlót, korábbi állam�tkárt, a Fidesz országgyűlési képviselőjét 

múzeumi integrációért felelős miniszteri biztossá nevezték ki. Feladatai közé tartozik a Magyar Nemze� Múzeum megújítása 

(néhány hónappal később L. Simon az intézmény főigazgatói posztját is elnyerte), a Debrecenbe költözésre ítélt 

Természe�udományi Múzeum és az évek óta épüle�elújításra váró Iparművésze� Múzeum intézményes jövőjének 

kidolgozása, a magyarországi múzeumok régésze� és műtárgyvédelmi tevékenységének centralizálása és a teljes múzeumi 

szféra megújítása.

2021 folyamán tehát immár három, a szakminisztériumi ellenőrzés alól a gyakorlatban kivont hatalmi központ létezik a 

múzeumi területen, s mindhárom nagyszabású – s bármely más kulturális céltól független – beruházásokkal kapcsolódik 

össze, amelyeket legtöbbször „nemzetstratégiai érdekre” hivatkozva kiemelnek a hosszabb távú országos és fővárosi tervek 

összefüggéseiből és a társadalmi ellenőrzés alól is. A közpon� koordináció hatálya alól kivont, viszont számos gazdasági 
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szereplő érdekeivel összefűződő központok egyfajta „hűbéri” rendszer mintáját köve�k. A centralizálás (vagy integráció) 

jelszava pedig ebben az esetben az egyes központok befolyási övezetének bővítését jelen�.

A múzeumi rendszer egyik legsúlyosabb problémája a fővárosi beruházásokkal függ össze, melyek nagy része a kormány 

általi középület‐lefoglalások mia� vált szükségessé. Jelenleg már évek óta zárva tart a Néprajzi Múzeum – új épületének 

átadása tovább késik –, a Közlekedési Múzeum és az Iparművésze� Múzeum. Bizonytalan helyzetben van a 

Természe�udományi Múzeum – amelyet egyrészt össze kívánnak vonni a Nemze� Múzeummal, másrészt Debrecenbe 

szeretnének költöztetni – és a Magyar Nemze� Galéria (amely a Liget Budapest‐projekt keretében kapna új épületet). A 

legnagyobb kérdést már nem csupán az jelen�, hogy a főváros leglátogato�abb múzeumai közül egyszerre több tart éveken 

keresztül zárva, hanem sokkal inkább a bizonytalan jövő. Hiszen az egyre szűkülő gazdasági lehetőségek közö� egyre 

többször fordul elő, hogy a beruházások időtartama jelentősen megnő, s így a gyűjtemények akár egy év�zednél is hosszabb 

ideig – azaz akár több felnövő generáció számára is – láthatatlanok maradnak. Jelenleg ebből a szempontból a 

leghátrányosabb helyzetben az Iparművésze� Múzeum van. Bizonytalanság veszi körül a Budai Várpalotában elhelyeze� 

múzeumokat: a Magyar Nemze� Galériát és a Budapes� Történe� Múzeumot is, hiszen a budai vár kormányza�, illetve 

poli�kai reprezentációra szolgáló helyszínné való átalakítása folyamatosan zajlik, és úgy tűnik, az állami források elapadása 

ellenére sem áll meg.

Fontos kultúrpoli�kai fejlemény volt az elmúlt két esztendőben, hogy a múzeumi kiállítások közö� egyre több akadt, amely a 

kormányza� emlékezetpoli�ka aktuális szándékaihoz idomult – a magyar őstörténet, a középkori történe� események vagy 

a két világháború közö� magyar poli�ka ügyében gyakran az eddigi történe�udományi elképzelésekkel szemben 

homlokegyenest ellenkező felfogást képviselve. (A kormány által 2019‐ben alapíto� Magyarságkutató Intézet már több 

budapes� és vidéki múzeumban rendeze� vagy rendeztete� olyan kiállításokat, amelyek tudományos hitelessége – lásd pl. 

a szkíta‒hun‒magyar rokonság kérdését – erősen megkérdőjelezhető.) Jellemző, hogy a Nemze� Múzeum új 

főigazgatójának pályázatában már ez a mondat szerepelt: „A tervünk nem kisebb, mint megnyitni a Magyar Nemze� 

Múzeum új, dicsőséges korszakát, nem feledve sem az elődök értékes munkáját, sem az intézményi ado�ságokat, s 

különösen szem elő� tartva a kormány emlékezetpoli�kai célkitűzéseit.”²⁵³ Az új főigazgató fő célja azonban nem a múzeumi 

rendszer megújítása, hanem a régészet ismételt átalakítása – azé a területé, ahol immár több mint egy év�zede folyamatos 

jogszabályi átszervezés zajlik.

A gyűjtemények tekintetében a kormány céljai nem egyértelműek. Muzeológiai szempontból különösen aggályosnak tűnt a 

2020 karácsonyára időzíte� határozat, amelyben a kormány a Magyar Nemze� Múzeum egyik legfélte�ebb kincsét, II. 

Zsigmond Ágost gyermekpáncélját ingyenesen átruházta a Lengyel Köztársaságra. Az előzetes szakmai egyeztetés, illetve a 

döntés későbbi magyarázata ebben az esetben is elmaradt. A művésze� múzeumok szempontjából ugyanilyen 

problema�kusnak tűnik a Magyar Nemze� Bank nagyszabású vásárlási programja, amelynek keretében a közpon� bank a 

magyar közgyűjtemények korábbi vagy mai lehetőségeihez képest hatalmas összegből vásárolt műkincseket, köztük kortárs 

és XX. századi magyar műalkotásokat. Az MNB Ingatlan K�. tulajdonába került gyűjtemény így tulajdonképpen szabadon 

értékesíthető, ezáltal számos darabja nem kerülhet az állam által fenntarto� és muzeológiai szempontból szakszerűen 

működtete� közgyűjteménybe.

253   h�p://www.lsimonlaszlo.hu/docs/MNM_fooigazgatoi_palyazat_2021_07%2002.pdf, letöltve: 2021. 12. 30.
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A Magyar Természe�udományi Múzeum kálváriája folytatódik

Korábbi jelentésünk 69. oldalán kiemelt rész foglalkozik a Magyar Természe�udományi Múzeum (MTM) 

esetével, röviden összefoglalva a 2019 októberéig történteket, melyek lényege: az MTM Debrecenbe 

költöztetéséről kormányhatározat születe� annak ellenére, hogy mind a szakmai körök, mind a múzeumbarátok 

szervezetei igen komoly ellenérveket vete�ek fel a tervvel kapcsolatban. A költözés az azóta eltelt két és fél 

esztendőben nem kezdődö� el, a múzeum kálváriája azonban folytatódo�: az MTM olyan kilátástalan helyzetbe 

sodródo� ebben az időszakban, ami példátlan a múzeum 200 évnél is hosszabb történetében, és legfeljebb 

háború okozta károkkal mérhető össze.

A kormány csökönyös ragaszkodását²⁵⁴ és kapkodását²⁵⁵ látva az MTA elnöksége a költöztetés tervét 2020 

januárjában egyhangúlag elutasíto�a,²⁵⁶ s ezzel a legmagasabb szintre emelte a korábbi közgyűlési határozatot 

és a tudományos osztályok állásfoglalásait. Az elnökség kiemelte, hogy a költöztetés jelentős kártétellel járna, a 

gyűjteményt kezelő szakemberek kutatási feltételei jelentősen romlanának, és a látogato�ság is nagymértékben 

csökkenne. Ugyanakkor támoga�a azt az elképzelést, hogy Debrecenben is létesüljön egy természet‐

tudományos múzeumi részleg – elősegítve a természe�udományos ismeretek népszerűsítését. Időközben a 

vezető tudományos folyóirat, a Nature is felhívta a nemzetközi tudósközösség figyelmét²⁵⁷ a múzeum létét 

fenyegető súlyos helyzetre, és több tudományos társaság is aggodalmának ado� hangot (pl. Kanadában²⁵⁸). 

Mindezekre érdemi válasz sohasem érkeze�, csupán néhány odavete� miniszteri mondatból értesülhe�ünk 

arról, hogy a kormány nem áll el szándékától.²⁵⁹

Ezt megelégelve harminc kutató és egyetemi professzor nyílt levélben²⁶⁰ fordult közvetlenül a debreceni 

tudományos közösséghez azzal a kérdéssel, hogy vajon ők, akikre majd rá lesz bízva a múzeum, hogyan látják a 

helyzetet. „Tényleg valódi fejlődés és fejlesztés‐e az, ami a közvélemény mellőzésével, egy pótolhatatlan nemze� 

kincs épségének kockáztatásával, az ország érdekeinek sérelmére történik? Valóban Önök is úgy látják, hogy az 

MTM‐et gyökereitől és működési környezetétől elszakítva, erőszakkal és nagyon jelentős (továbbá felesleges) 

költségráfordítással egy másik városba kellene á�elepíteni? Összhangban lenne‐e ez a lépés a város polgárainak 

közismerten haladó gondolkodásával? Tényleg büszke lenne minden helybéli az elorozo� múzeum megnyitóján, 

bármilyen modern is lesz majd az új épület?” Válaszul debreceni kutatók egy csoportja pe�cióban²⁶¹ erősíte�e 

meg, hogy ők sem támogatják a budapes� múzeum elköltöztetését, és kiállnak egy debreceni múzeumi egység 

megalapítása melle�. Ezek után 2020. szeptember elején debreceniek és nem‐debreceniek, több mint 80 

tudománynak elköteleze� szakember, tanárok, kutatók, muzeológusok együ�esen írtak egy nyílt (és egyben 

ajánlo�) levelet Magyarország kormányának:²⁶² „Közösen kérjük döntésük módosítását olyan értelemben, hogy 

az MTM Budapesten maradjon, a hajdúsági nagyvárosban pedig alapí�assék meg egy új, korszerű igényeket 

kielégítő kiállítás és gyűjtemény Debreceni Természe�udományi Múzeum néven.” A levélre – talán nem meglepő 

módon – hivatalos személyek nem reagáltak, hacsak azt a határozatot nem tekintjük válasznak, ami a Ludovika 

campus – a múzeumnak o�hont adó volt Ludovika Katonai Akadémia épületegyü�ese, amelyet az Orbán‐

254   h�ps://index.hu/techtud/2020/01/22/a_kormany_�tokban_eldonto�e_hogy_a_termesze�udomanyi__iden_ki_kell_koltoznie_a_ludovikarol/, 
letöltve 2021. 12. 30.

255   2019 végén és 2020 elején felröppentek a hírek arról, hogy az MTM‐nek azonnal csomagolnia kell, hogy átadja a helyét a Közszolgála� Egyetemnek – de 
e�ől végül eltekinte�ek. Lásd h�ps://hvg.hu/i�hon/20200212_Index_Megsem__a_Termesze�udomanyi_Muzeumnak___koltoznie, letöltve 2021. 12. 30.

256   h�ps://mta.hu/mta_hirei/sulyos‐aggalyat‐fejezte‐ki‐a‐magyar‐tudomanyos‐akademia‐elnoksege‐a‐magyar‐termesze�udomanyi‐muzeum‐terveze�‐
elkoltoztetesevel‐kapcsolatban‐110301, letöltve 2021. 12. 30.

257   h�ps://www.nature.com/ar�cles/d41586‐020‐00490‐x, letöltve 2021. 12. 30.

258   h�ps://www.cba‐abc.ca/wp‐content/uploads/2020/06/ABC‐CBAresponsetomoveofHungarianMuseumofApproved.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

259   h�ps://24.hu/belfold/2020/06/10/debrecen‐koltozes‐termesze�udomanyi‐muzeum/, letöltve 2021. 12. 30.

260   h�ps://www.debreciner.hu/cikk/2904_elkerulhetetlenek_lesznek_a_karok_nelkulozhetetlen_a, letöltve 2021. 12. 30.

261   h�ps://www.debreciner.hu/cikk/3006_debreceni_kutatok_nem_tamogatjuk_a_termesze�udomanyi, letöltve 2021. 12. 30.

262   h�ps://greenfo.hu/hir/ujabb‐nyilt‐level‐a‐magyar‐termesze�udomanyi‐muzeum‐orbani‐tonkretetele‐ellen/, letöltve 2021. 12. 30.
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kormány által 2012‐ben alapíto� Nemze� Közszolgála� Egyetem (NKE) ve� birtokba – további funkcióváltását 

irányozza elő,²⁶³ szabad utat adva a még o� lévő múzeumi osztályok kitelepítésének.

Az évek óta tartó bizonytalanság természetesen nem használt a múzeumi dolgozók közösségének. A kollek�va 

fokozatosan szétzilálódo�,²⁶⁴ szakemberek tucatjai távoztak az intézményből, ideértve egyes tárak vezetőit is. A 

korábbi főigazgató pályázatát nem fogadták el, és helye�e – még 2019 nyarán – Bernert Zsoltot nevezték ki 

főigazgatónak. A PhD fokoza�al nem rendelkező²⁶⁵ antropológus, aki sokkal inkább ismert a szélsőjobboldali 

ezoterikában, mint a tudományban folytato� tevékenységéről, ak�vitását a tudományos kutatás 

visszaszorításával és raktározási kampánnyal kezdte.²⁶⁶

Bernert diktatórikus módszerei a múzeum munkatársi közösségére is igen nega�v hatást gyakoroltak. Az 

igazgatósága ala� kialakult helyzetről és közhangulatról sokan csak nevük elhallgatásával mertek nyilatkozni.²⁶⁷ 

Többen teljes horrort emlegetnek, s annak okául egyértelműen a főigazgató zsarnoki hajlamait jelölik meg, 

amitől a múzeum berkeiben folyó eszmei rombolás még a költözés réménél is rosszabb. Bernert tevékenysége 

korábban nem láto� mélységekbe sodorta a szakmai közösséget, amiből a költözési kérdéstől függetlenül igen

nehéz lesz visszakapaszkodni. A felelősség nem kizárólag az övé, mert az illetékes minisztérium a figyelmeztető 

jelzések ellenére továbbra is hivatalban tartja. A fő felelősök sora persze bővebb:²⁶⁸ a miniszterelnök egyértelműen 

felelős az alapötletért, a múzeum kizsuppolásáért a Ludovika épületéből, Debrecen városvezetése szervilis módon 

végtelenül lelkesen fogadta az ötletet. A kedvezményeze� NKE sem jelezte egy szóval sem, hogy értelmesnek és 

indokoltnak tartja‐e a múzeumnak sokkal inkább alkalmas épület teljes elfoglalását.

Az MTM szempontjából is lényeges fejlemény volt 2021 nyarán L. Simon Lászlónak a költő és szőlősgazda 

parlamen� képviselőnek először múzeumokat felügyelő kormánybiztossá,²⁶⁹ majd a Nemze� Múzeum 

főigazgatójává való kinevezése. Programjának nem �tkolt része, hogy a Nemze� Múzeumhoz csatolja az MTM‐et 

is – ami önmagában nem ördögtől való ötlet, főleg, ha ez a mostani főigazgató elmozdításával is együ� jár. Biztató 

jelnek értékelhe�ük L. Simon nyilatkozatát, miszerint nem feltétlenül kell mindent Debrecenbe költöztetni – bár 

kivételként csak az embertani tár sok ezer csontvázát jelölte meg.²⁷⁰ Másik nyilatkozatában²⁷¹ is arra célzo�, 

hogy „nem reális” valamennyi szakdolgozót és valamennyi gyűjteményelemet Debrecenbe vinni.

Sajnos azonban kéziratunk lezárása után kiderült: Debrecen polgármestere még az év végén megegyeze� a 

kormánnyal a múzeum odaköltöztetéséről, és új épületét – amely inkább fog egy élményparkhoz, mint egy 

hagyományos múzeumhoz hasonlítani – egy volt futballpályán, a „raktárait” pedig egy városszéli lőtéren 

javasolja felhúzni.²⁷² Akárhogy történik is, és ha végül valami csoda folytán mégsem valósul meg a költöztetés, az 

nem men� fel a felelősöket. Az MTM‐et ért káros hatások eredménye év�zedekig látható lesz akkor is, ha 

minden szitakötő és bogár Budapesten marad, mert a gyűjteményekhez értő, munkájukért lelkesedő és minden 

áldozatot meghozó szakembergárdát már nem lehet erede� formájában újrateremteni, ahogy az elmaradt 

kutatások okozta hátrányt sem lehet egykönnyen ledolgozni.

263   h�p://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2020&szam=211, letöltve 2021. 12. 30.

264   h�ps://jozsefvaros.hu/hir/75558/bizonytalan‐helyzetben‐a‐termesze�udomanyi‐muzeum, letöltve 2021. 12. 30.

265   Csak megemlítjük, hogy a korábbi főigazgatók, sőt egyes tárak vezetői is akadémikusok, a tudomány doktorai vagy legalább kandidátusai voltak.

266   h�ps://hvg.hu/i�hon/20200224_Eszevesze�_tempoban_leltaroznak_a_Termesze�udomanyi_Muzeumban, letöltve 2021. 12., 30.

267   h�ps://hang.hu/tudomany/2021/02/12/termesze�udomanyi‐muzeum‐fluktuacio‐menekules‐bernert‐zsolt/, letöltve 2021. 12. 30.

268   h�ps://www.valaszonline.hu/2021/01/04/tul‐a‐kontorfalon‐ok‐felelosek‐a‐termesze�udomanyi‐trianonjaert/, letöltve 2021. 12. 30.

269   h�ps://hang.hu/kultura/a‐kormany‐osszevonja‐a‐nemze�‐muzeumot‐es‐a‐termesze�udomanyi‐muzeumot‐125455, letöltve 2021. 12. 30.

270   h�p://www.atv.hu/belfold/20210506‐l‐simon‐laszlo‐at‐kell‐gondolni‐mi‐kerul‐le‐debrecenbe‐a‐termesze�udomanyi‐muzeumbol, letöltve 2021. 12. 30.

271   h�ps://www.debreciner.hu/cikk/5704_debrecen_termesze�udomanyi_muzeum_debreciner, letöltve 2021. 12. 30.

272   h�ps://civishir.hu/helyben‐jaro/2022/01/debrecen‐az‐egykori‐futballkatlan‐helyen‐epitene‐fel‐a‐termesze�udomanyi‐muzeumot, letöltve 2022. 01. 18.
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2012‐ben megszűnt a magyarországi műemlékvédelem egyetlen, 1872 óta folyamatosan fennálló, közpon� intézménye. A 

többnyire ad hoc, átgondolatlan és koncepció nélküli, gyakran kao�kus döntések és átszervezések során 

elbizonytalaníto�ák, végül egy hirtelen kormánydöntéssel felszámolták az állami műemlékvédelmet Magyarországon. Az 

örökségvédelem szervezete és szakmaisága teljesen leépült, a poli�kai akara�al ellentétes szakmai határozatok nem 

születhetnek.

Az előző jelentés óta eltelt két év során ezen a téren semmi sem változo�, bár a jogszabályokat rendszeresen á�rják. Az 

atomizált rendszerben elszórtan tevékenykedő, valamint néhány civil szervezetben a hagyományok őrzésére vállalkozó 

műemlékes szakemberek azonban legalább szellemi támogatást kaptak. Az állami jogok biztosának (ombudsman) a jövő 

nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helye�ese a műemlékek védelme érdekében 2020‐ban figyelemfelhívást te� 

közzé.²⁷³ A felhívás kiemelte, hogy „a közelmúlt közfigyelmet kapo� beruházásai és a műemléki, illetve a helyi építésze� 

oltalmak feloldása kapcsán” alapvető kérdés az alkotmányos követelmények érvényesülése, az állam alkotmányos 

felelőssége és köteleze�ségeinek teljesítése. A jelentés az UNESCO Világörökség Egyezményére hivatkozva az állam 

köteleze�ségeként emelte ki, hogy „hatékony szervezetrendszert hozzon létre a kulturális örökség védelmére”, az anyagi és 

eljárási szabályok érvényesülése érdekében. Bármennyire váratlan és örömteli volt ennek a dokumentumnak már a 

megszületése is, látható, hogy a követe� gyakorlatra semmilyen pozi�v hatással nem lesz.

A kedvezőtlen kormányza� intézkedések fogaskerekei közé 2021‐ben váratlanul újabb homokszem került, amikor az 

országgyűlés megszavazo� egy törvényt a világörökségi helyszín budai várnegyed, valamint Andrássy út műemlékekben 

lévő önkormányza� bérlakásainak kötelező eladásáról, s azt a köztársasági elnök nem írta alá, mert álláspontja szerint a 

kulturális örökség részét képező állami és önkormányza� tulajdonú műemlékek feltétel nélküli magántulajdonba adása 

alaptörvény‐ellenes. Az Alkotmánybíróság oszto�a ezt a véleményt, kimondva, hogy „a műemlékvédelmi hatósági jogkör 

címze�je döntéshozatala során a műemlékvédelmi érdekeket ne rendelje egyéb szempontok alá”,²⁷⁴ és a törvényt 

átdolgozásra visszaküldte.

A bérlakástörvény legalább egyik – ki nem mondo� – célja a budai várnegyed lakosságának a kormányza� programhoz 

illeszkedő kicserélése volt. Ez a várpalota 19–20. század fordulóján lezajlo� átépítését/kibővítését tervező Hauszmann 

Alajosról Hauszmann‐programnak elneveze� kormányza� terv a várpalota és a várnegyed államigazgatási közpon�á 

alakítását célozza. 1920‐tól a várpalotában volt Horthy Miklós kormányzó rezidenciája, és a 20. század első feléig több 

minisztérium is működö� a várban, a királyi palotán kívül. A belügy‐, a hadügy‐, a külügy‐, a pénzügyminisztérium és a 

honvédfőparancsnokság működéséhez szükséges hivatali kapacitás biztosítása érdekében a 19. század utolsó és a 20. század 

első év�zedében felépült vári középületek és kisebb részben lakóházak egy teljesen új léptéket határoztak meg mind a 

várnegyedben, mind a várpalota környezetében. A polgárváros, a kolostorok, a főúri paloták és a korábbi palota egyszerűbb 

barokk és klasszicizáló homlokzataihoz képest túldíszíte� homlokzatdíszeik és tetőfelépítményeik a korábbi telekosztást 

már tekintetbe nem vevő nagy kiterjedéssel és túldimenzionált magassággal párosultak. Ezek az épületek a II. világháború 

végén, Budapest ostroma során jelentős sérüléseket szenvedtek el. A minisztériumi épületek „feladása”, a várnegyed 

kormányza� célú hasznosításának elvetése gyors, még az 1945–1948 közö� koalíciós korszakra eső döntés eredménye volt: 

a nagyforgalmú minisztériumok kerüljenek ki a nyugodt lakóterületként definiált várnegyedből. Idővel a várpalota poli�kai 

használatának terveit is felválto�ák a kulturális közpon�á alakítás alapvetően demokra�kus, egyben a polgárváros 

lakónegyed szerepét sem csorbító tervei. A romépületek egy részét lebonto�ák, másik részét a környezethez alkalmazkodó 

magasságúvá bonto�ák vissza, lecsendesítve a túldíszíte� historizáló homlokzatokat is.

2012‐től kezdődö� a Hauszmann‐program kidolgozása, majd egyre gyorsuló ütemben a tervek megvalósítása. Az elpusztult 

régit majmoló új épületek (a várpalotához tartozó lovarda és a már építésekor is anakronisz�kus őrségépület, a középkori 

eredetű, a 19. század végén erősen restaurált Mátyás‐templommal vetekedő magasságú és proccos, ismét minisztériumnak 

szánt pénzügyminisztériumi tömb) létrehozása, a kormányza� kulisszaépítkezések a történelem visszafordíthatóságának és 

újrajátszásának hamis ígéretével rombolják a nemzet történelmi tudatát. Elsőként a miniszterelnökség költözö� a várba, és 

fokozo� helyigényét kielégítendő megindult az egykori külügyminisztérium megsemmisült épületének újjáépítése.2021‐ben 

273   h�ps://www.ajbh.hu/documents/10180/2926454/figyelemfelh%C3%ADv%C3%A1s+m%C5%B1eml%%A9kv%C3%A9delem/7735b7cc‐e135‐305f‐�47‐7ddec6b8fea5, 
letöltve 2021. 12. 30.

274   25/2021. (VIII. 11.) AB határozat, www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk21152.pdf, letöltve 2021. 12. 30.
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elkészült az 1900 körüli állami ideológiát szimbolizáló, gazdag iparművésze� díszítésű, de teljesen elpusztult Szent István‐

terem a várpalota egy részletének lebontását is szükségessé tevő rekonstrukciója. A várfalak mentén futó sétány egyre több 

szakaszát zárják le a közönség elől. A karbantartás visszafogásával sújto� várpalotában működő Magyar Nemze� Galériát és 

Országos Széchényi Könyvtárat el kívánják költöztetni, a Budapes� Történe� Múzeum területét már csökkente�ék, ennek 

során megindult az 1960–1970‐es évek értékes belsőépítésze� együ�eseinek lerombolása.

A minisztériumok várba költöztetésével hivatalnokok ezreinek utaztatását kellene megoldani a várfalakkal közrezárt, már a 

középkor óta is csupán három kapun át, a sziklafelszín ala� pince‐ és barlangrendszer mia� eleve csak kisebb kapacitású 

buszokkal megközelíthető várnegyedbe. Ez ellehetetlenítené a helyi lakosság mozgását, és erősen rontaná a terület 

életminőségét. A várfalak külső oldalán a már meglévők melle� további mélygarázsok létesítését tervezik, ami 

környezetvédelmi szempontból is aggályos. A budapes� kormányza� építkezéseket és országszerte a más hasonló, kiemelt 

jelentőségűnek nyilváníto� állami vagy magánberuházásokat egyszerű jogszabályokkal ki lehet vonni a szakhatóságok, így a 

műemlék‐ és a természetvédelem engedélyezési eljárása, bármiféle szakmai ellenőrzése alól, a munkák elvárt 

felgyorsításának érdekében.

A budapes� világörökségi helyszín magterületéhez tartozó budai várban és a védőzónához tartozó Városligetben egyre 

kevésbé érvényesülnek a Világörökség Egyezményben hangsúlyozo� előfeltételként szereplő nemze� műemlékvédelem 

előírásai és szempontjai. Ezeket a kormányzat tervszerűen bontja le a törvényi szabályozás szintjén is, alapvetően sértve az 

egyezményben foglaltakat. A Városligetnek a történe� együ�es összképében kedvezőtlen hatású nagyberuházásai, 

valamint a dunai panorámába megdöbbentő mértékben betüremkedő, 143 méter magas MOL‐Campus erős kri�kát kaptak 

az ICOMOS (Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa) ellenőreitől. Ha egyelőre nem is helyezték 

Budapestet a veszélyeztete� világörökségi helyszín kategóriába, de a területen folyó valamennyi nagyobb beavatkozásról 

sürgős jelentést kértek a 2022. évi világörökségi ülésszakra történő felkészülés jegyében.²⁷⁵

A kedvezőtlen nagyberuházások nem kerülték el a kultúrtájként világörökséggé nyilváníto� Fertő‐tavi osztrák‒magyar 

közös helyszínt sem, ahol a tó déli, magyarországi partján a tájba méretben és anyaghasználatban jól illeszkedő üdülősort 

brutálisan elbontva, léptéktelen, a természe� értékeket veszélyeztető turisz�kai fejlesztésbe fogo� a magyar állam. Ez ellen 

kifogást emelt az osztrák partner, a történteket az UNESCO és az Európai Bizo�ság is vizsgálja.

Nem ez az egyetlen kedvezőtlen nemzetközi vonatkozása a magyarországi világörökségi programoknak. Komoly, mintegy 

másfél év�zeden át folyó régésze� szakmai munkán alapult a római limes pályázata. A három földrészt érintő, 6000 km‐t 

meghaladó teljes limes‐vonal világörökségi értékelése, ezen belül pedig a dunai limes‐szakasz világörökségi jelölése 

kedvező visszhangú magyar kezdeményezés volt. A magyarországi szakasz pályázatát az érinte� települések egy részében a 

helyi önkormányzatok legalábbis tartózkodó magatartása kísérte. A 2018‐ban benyújto�, az ICOMOS által pozi�van 

értékelt közös német‒osztrák‒szlovák‒magyar pályázat elbírálását 2019‐ben a magyar kormány váratlan lépése – a 

magyarországi helyszínek közö� egyediségével kimagasló aquincumi helytartói palota kiemelése a jelölésből – 

ellehetetleníte�e. Hivatalos indoklás nem hangzo� el. A magyar állam a 2021‐es döntés elő� röviddel a módosíto� – már a 

Hajógyári‐sziget nélküli – pályáza�ól is elállt, és a nevezést végül a magyar helyszínek kihagyásával fogadta el az UNESCO. A 

valamennyi Duna‐men� ország értetlenségét kiváltó, komoly nemzetközi presz�zsveszteséggel járó lépés há�erében 

ezú�al is a beruházások korlátozásától, a műemléki‐régésze� szakmai kontrolltól és a nemzetközi ellenőrzéstől való félelem 

játszhato� szerepet.

275   Decisions adopted during the extended 44th session of the World Heritage Commi�ee (Fuzhou (China) / Online mee�ng, 2021). 
h�ps://whc.unesco.org/archive/2021/whc‐21‐44com‐18‐en.pdf ‒ 140–141. old., letöltve 2021. 12. 30.
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276   h�ps://miniszterelnok.hu/orban‐viktor‐beszede‐a‐xxix‐balvanyosi‐nyari‐szabadegyetem‐es‐diaktaborban/, letöltve 2021. 12. 30.

277   h�ps://hvg.hu/i�hon/20180924_kormany_nat_tervezet_kozoktatas_csepe_valeria_l_simon_laszlo__kdnp; lásd még az oktatásügyet is irányító tárca vezetőjével, 
Kásler Miklóssal készült interjút: h�ps://www.magyaridok.hu/belfold/szetvalik‐a‐magan‐es‐az‐allami‐egeszsegugy‐3564611/, mindke�ő letöltve 2021. 12. 30.

278   Vastag betűkkel szedve az erede� dokumentumban.

279   h�ps://�e.hu/a‐tortenelemtanarok‐egylete‐allasfoglalasa‐az‐uj‐nemze�‐alaptanterv‐2020‐januar‐31‐en‐megjelent‐szovegerol/, letöltve 2021. 12. 30.

A Fidesz‐KDNP koalíció 2018‐as választási győzelme után Orbán Viktor célként tűzte ki a kulturális hegemónia megszerzését. 

Saját megfogalmazása szerint: „kulturális korszakba kell ágyaznunk a poli�kai rendszert.”²⁷⁶ Az oktatás terén ennek jegyében 

születe� intézkedések céljai nem különböztek alapvetően a kormányzat által e területen korábban követe�ektől. Jól 

mutatják ezt a tartalmi szabályozást célzó Nemze� Alaptantervvel (NAT) kapcsolatos történések. Már e dokumentum 2012‐

es módosításakor kísérletet te�ek a jobboldali kormányza� körök az általuk baloldalinak, liberálisnak �tulált irodalmi kánon 

átalakítására. E folyamatban Takaró Mihály irodalomtörténész játszo� fontos szerepet, akinek a kezdeményezése nyomán 

lehetővé vált, hogy az irodalomoktatás keretei közö� tanítható alkotókat felsoroló fejezetbe bekerüljenek (bár ekkor még 

nem kötelező jelleggel) olyan írók, akik a szélsőjobboldalhoz kötődtek, illetve akiknek egyes munkáiban an�szemita 

gondolatok fogalmazódtak meg.

INDOKTRINÁCIÓS CÉLOKNAK ALÁRENDELT ALAPTANTERV ÉS TANKÖNYVEK

A 2016‐os tanári �ltakozó mozgalmak egyik eredményeként a kormány lehetővé te�e egy új NAT‐változat kidolgozását. 

Miközben sok szakértő elismeréssel nyilatkozo� a benne érvényre jutó új, gyermekcentrikus megoldásokról és korszerű 

pedagógiai megközelítésekről, 2018 őszétől egyes, az iden�tásképzés szempontjából kulcsfontosságú tantárgyak 

(anyanyelv és irodalom, történelem, ének‐zene) kapcsán különböző kormányközeli személyiségek erőteljesen bírálták a 

tervezetet arra hivatkozva, hogy nem jutnak benne kellőképpen érvényre a nemze�, hazafias értékek.²⁷⁷ Ennek alapján 2019 

második felében a fentebb már említe� Takaró Mihály vezetésével és a szakmai civil szervezetek kirekesztésével zajlo� le a 

az új NAT‐tervezet humán területeinek felülvizsgálata. A 2020 elején megjelent módosíto� alaptantervről lesújtó kri�kák 

jelentek meg. A Magyartanárok Egyesülete többek közö� azt kifogásolta, hogy bár erede�leg a tananyag jelentős 

csökkentéséről volt szó, a változtatás nyomán nagyon megnő� a tanulmányozandó alkotók és művek száma, nem engedve 

elegendő teret „az ak�v tanulásnak, a kompetenciafejlesztésnek, differenciálásnak, olvasóvá nevelésnek”. Szóvá te�ék azt 

is, hogy a tanterv előtérbe állíto� olyan, a poli�kai jobboldal irodalmi kánonjában kiemelt helyen szereplő alkotókat, 

akiknek művei eszté�kai szempontból sok szakember szerint korántsem jelentősek. Ugyancsak kri�kus álláspontot 

fogalmazo� meg a Történelemtanárok Egylete. Egyfelől kifogásolták, hogy a dokumentum „a nyilvánosság kizárásával jö� 

létre, még a készítők neve sem ismert”, másfelől számos koncepcionális kérdésben is elutasíto�ák a tervezet szemléletét, 

például azt, hogy „a NAT »a tényeken alapuló reális és pozi�v nemze�udat«²⁷⁸ kialakítását tekin� a történelemtanítás 

céljának: meg nem engedve, hogy a reális, tényeken alapuló történelmi megismerés bizonyos esetekben kri�kus értékelést 

eredményezzen”. Azt is szóvá te�ék, hogy a pozi�v nemze�udatot előtérbe állító ideologikus céltételezés jegyében a 

tanterv torzképet tükröz egyes korszakokról: „Az általános iskolai témaköröknél csak az »Árpád‐kori győztes harcok és 

csaták« szerepelnek, emia� például a tatárjárás kimaradhat.” A középiskolai témaköröknél a Horthy‐korszakból csak a 

„talpra állás Trianon után” üzenetét közve�� a tanterv.²⁷⁹

Az új NAT, majd a később kiado� hasonló szellemiségű kere�antervek bevezetésének egy évvel történő elhalasztását kérték 

egyetemi irodalomoktatók, köztük egyházi fenntartású intézményekben tanítók is, számos iskola tantestülete, két 

tanárszakszervezet és az ötvennél több oktatásügyi civil szervezetet összefogó Civil Közoktatási Pla�orm. A szakmai és 

pedagógiai érveket megfogalmazó �ltakozók – akiknek fellépését poli�kai indí�atásúként ítélték el a kormányzat képviselői 

– azt szere�ék volna elérni a halasztással, hogy a tanárszervezetek bekapcsolódhassanak a dokumentum formálásába.

A járvány kibontakozását követően a �ltakozók érvrendszere a pandémiával összefüggő szempontokkal is kiegészült.

Azt hangozta�ák, hogy a koronavírus‐járvány jelentősen növelte a tanárok feladatait, és a nehézségeket nem kellene tetézni 

a NAT gyors bevezetésével járó többle�eladatokkal is. Bár a Fidesz‐KDNP koalíció által kiépíte� poli�kai rezsimet 
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280   h�ps://hvg.hu/i�hon/20200625_Gyerek_nyelv_es_szazad_ellenes___a__es__az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken, letöltve 2021. 12. 30.; 
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281   h�ps://hvg.hu/elet/20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok, letöltve 2021. 12. 30.

282   h�ps://telex.hu/gazdasag/2021/10/07/aki‐keveset‐keres‐az‐annyit‐is‐er‐magyarorszag‐egyre‐arcpiritobb‐fizetesekkel‐alazza‐meg‐a‐tanarait, letöltve 2021. 12. 30.

283   h�ps://168.hu/i�hon/tanarok‐fizetes‐osszehasonlitas‐oecd‐190955, letöltve 2021. 12. 30.

284   h�ps://444.hu/2020/09/09/torvenytelen‐allapotot‐okozo�‐az‐ovodapedagogusok‐hianya‐de‐aztan‐megoldo�ak‐rendeletet‐hoztak‐hogy‐ne‐kelljen‐annyi, letöltve 
2021. 12. 30.

hivatalosan a Nemze� Együ�működés Rendszerének nevezik, a kormányzat egyáltalán nem ve�e figyelembe a NAT 

kidolgozásába való bekapcsolódásra, illetve a dokumentum bevezetésének elhalasztására vonatkozó javaslatokat.

Az imént mondo�ak fényében nem meglepő, hogy a Nemze� Alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kere�antervek 

kidolgozását követően elkészíte� állami tankönyvek minőségével kapcsolatban is kemény bírálatokat fogalmaztak meg a 

tanáregyesületek, szóvá téve, hogy noha elvben a túlterhelés csökkentését kelle� volna elősegítenie az alaptantervnek és az 

ennek alapján megalkoto� tankönyveknek, valójában nő� a tanulmányozandó művek köre, illetve a megkövetelt 

ismeretanyag. Azt is kifogásolták, hogy a kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos célok alig juto�ak érvényre az új 

könyvekben. Ugyanakkor a hazafias szempontok előtérbe állítása annak kedveze�, hogy a magyarok eredetével 

kapcsolatban tudományos szempontból nem alátámaszto�, a hun‒magyar rokonságot feltételező gondolatok is 

bekerüljenek az egyik ötödikes történelem tankönyvbe.²⁸⁰ A 11. osztályos tanulóknak szánt „Magyar nyelv 11” című ún. 

okostankönyvben pedig a nemi szerepek tekintetében mutatkozó különbségeket sztereo�p módon megjelenítő 

megfogalmazás kaphato� helyet.²⁸¹

A FEJLESZTŐ‐ ÉS OKTATÓTEVÉKENYSÉGEK SZÍNVONALÁT CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK

A magyar oktatási rendszerben mind több gondot okoz a pedagógushiány. A pedagógusképzésbe bekapcsolódók számának 

csökkenése, illetve a mind több pályaelhagyás következtében egyre nagyobb arányt képviselnek a pályán lévők körében az 

idősek és a nyugdíj melle� dolgozók. A pedagógushiány többek közö� abban nyilvánul meg, hogy iskolák vezetői mind 

gyakrabban kénytelenek olyan kollégákkal helye�esíteni egyes órák tanárait, akik nem az ado� tantárgy szaktanárai. A 

növekvő pedagógushiányt többek közö� arra lehet visszavezetni, hogy az iskolák visszaállamosítása nyomán jelentősen 

romlo�ak a tanárok munkafeltételei. Ez többek közö� abban nyilvánul meg, hogy jelentős számú túlórát kell teljesíteniük 

anyagi ellentételezés nélkül. A növekvő tanárhiány azzal is összefügg, hogy a pedagógus‐életpályamodellre való á�érés nem 

járt együ� az erede�leg meghirdete� jelentős jövedelemnövekedéssel, minthogy „2014‐ben úgy döntö� a kormány, hogy a 

béreket nem a mindenkori, hanem az akkori, vagyis 2014‐es minimálbérhez (101  500 ezer forint) kö�. Ma a minimálbér 

167 000 forint, jövőre 200 000 forint lesz, vagyis, ha a tanári fizetések lépést tartha�ak volna a minimálbér fejlődésével, már 

ma is 1,67‐szeres, jövőre 2‐szeres fizetések alakulnának ki.”²⁸² A tanárhiány mögö� az is meghúzódik, hogy igen nagy a 

különbség a különböző diplomás pályákon elérhető jövedelmek közö�. Az OECD „Educa�on at a Glance 2020” című 

kiadványa szerint „egy átlagos tanár iskola�pustól függően 30‐40 százalékkal keres kevesebbet, mint az átlag diplomások, 

ezzel Magyarországon az egyik legnagyobb a fizetési szakadék”.²⁸³

A Fidesz‐kormány nem tartja fontosnak, hogy a társadalom mind szélesebb körei részesülhessenek magas szintű pedagógiai 

fejlesztő tevékenységekben, az önálló gondolkodást és cselekvést elősegítő ismeretekben. Erre mutatnak egyes 

intézkedései, így például a tanköteleze�ség korának leszállítása, a felsőoktatási keretszámok csökkentése vagy a 

szakképzésben a közismere� oktatás szűkítése. E tendencia továbbélése jegyében a 2020. szeptemberi tanévkezdés elő� az 

óvodai munkaerőhiányra válaszoló olyan rendeletmódosítás jelent meg, amely lehetővé te�e, hogy a korábbi több 

év�zedes gyakorla�ól eltérően a továbbiakban a délutáni órákban az óvodákban nem csak felsőfokú végze�séggel 

rendelkező, egyénre szabo� pedagógiai fejlesztőtevékenységet végző, szakképze� óvodapedagógusok dolgozhassanak, 

hanem mindössze középfokú végze�séggel rendelkező személyekre (pedagógiai asszisztensekre) is rá lehessen bízni a 

gyermekek felügyeletét.²⁸⁴

2021 nyarától a tanárképzés lebu�tásával fenyegető lépések készte�ek �ltakozásra vezető egyetemi oktatókat és 

oktatásügyi szakmai szervezeteket. A fentebb már említe� Takaró Mihály felügyeletével megvalósítani kívánt azon 

intézkedések bevezetése ellen léptek fel a bírálók, amelyek a tanárképzés korábban kialakult hatéves időtartamának 

lerövidítését és a képzési követelmények redukálást kívánták előírni, azt feltételezve, hogy e lépések révén csökkeni fog a 

tanári pályákat elhagyók száma. A különféle bírálatok ellenére 2021 szeptemberében életbe lépe� az a rendelet, melynek 

értelmében a tanárképzésben részesülők által kötelezően elsajá�tandó ismeretek és készségek körét a NAT‐ban 
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meghatározo�akhoz kell igazítani a képzés időtartamának öt évesre csökkentésével, illetve számos korábbi kurzus 

megszüntetésével vagy fakulta�vvá tételével.²⁸⁵ A két hónappal korábban kiszivárgo� terveket Nahalka István oktatáskutató 

így kommentálta: „A világon sehol nincs olyan, hogy egy tanárnak csak annyit kelljen tudnia, mint a diákjainak.”²⁸⁶

OKTATÁS A PANDÉMIA IDEJÉN

Az elmúlt két évben a magyar közoktatás számára a koronavírus‐járvány jelente�e a legnagyobb kihívást, amely több 

tekintetben is nagyon megnehezíte�e, és esetenként teljesen ellehetetleníte�e az oktatásban megszoko� működésmódok 

alkalmazását.

Bár az oktatás területén igen sok speciális problémát vete� fel a pandémia, a kormányzat, illetve az oktatásirányítás a 

rendkívüli nehézségek ellenére elzárkózo� a�ól, hogy a válságkezeléssel kapcsolatos oktatási intézkedések kialakításába 

bevonja a pedagógus érdekképviseletek, mindenekelő�, a szakszervezetek képviselőit. További gondot jelente�, hogy az 

iskoláknak a 2012‐ben bekövetkeze� visszaállamosítása nyomán az önkormányzatok elveszte�ék iskolafenntartási 

jogköreiket, pedig ezek helyben azonosítha�ak és enyhíthe�ek volna sok problémát.

Az együ�működési készség hiánya többek közö� a járványügyi adatok módszeres visszatartásában, el�tkolásában 

nyilvánult meg, ami gyakran kiegészült a döntéshozók ama törekvésével, hogy megnyugtató képet fessenek az oktatási 

intézményekben uralkodó helyzetről, és erre támaszkodva hagyják figyelmen kívül vagy minősítsék indokolatlannak az

érdekszervezetek javaslatait. Az alábbi idézet, amely a járvány második hullámának felívelése idején jelent meg egy hírportálon, 

jól illusztrálja az információk visszatartásával kapcsolatos gyakorlatot: „Az iskolák semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapnak 

az iskolát érintő aktuális járványügyi helyzetről, még akkor sem, ha igazoltan koronavírusos diák is tanul az intézményben.”²⁸⁷ 

Alig egy hé�el az idéze� cikk megjelenése után hozta nyilvánosságra közleményét Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős 

állam�tkár, amelyben „eredményesnek nevezte a koronavírus‐járvány elleni védekezést a köznevelésben”.²⁸⁸

E megnyilatkozásokkal egy időben, 2020 októberében a Szülői Hang nevű civil szervezet kérdőíves felmérést készíte� az 

oktatásügyi járványkezelés iskolai szintű és általánosabb problémáiról. Noha a több mint 10 000 válaszadótól jö� 

elektronikus válaszokat feldolgozó felmérés nem tekinthető reprezenta�vnak, számos tanulságos adalékkal szolgál. Például: 

„visszajelzések szerint az esetek 77%‐ában az 1,5 m‐es védőtávolság nem, vagy többségében nem valósul meg. Ha nincs meg 

a szükséges védőtávolság, akkor a maszkviselés segíthet a védekezésben, azonban a visszajelzések szerint az esetek 80%‐

ában a tanulók a tanórákon egyáltalán vagy többségében nem hordanak maszkot. Amennyiben a tanulók többségében sem 

maszkot nem hordanak, sem pedig az 1,5 m‐es védőtávolság nincs betartva a tanórán, akkor ki vannak téve a fertőzésnek; 

(…) ez az esetek 71%‐ában fordul elő.”²⁸⁹

A partnerkapcsolatok kialakulását az is eleve megnehezíte�e, hogy a kormányhoz közel álló szereplők a pandémia kapcsán 

nem egyszer saját poli�kai stratégiájuknak és propagandacéljaiknak megfelelő megnyilatkozásokkal éltek. Így például 

Orbán Viktor, aki 2015 óta folyamatosan közpon� kérdésként kezeli a migráció ügyét, a koronavírus magyarországi 

megjelenését követő napokban a közszolgála� rádióban kijelente�e, hogy „az illegális migráció és a koronavírus‐járvány 

közö� egyértelműen kapcsolat van, hiszen számos bevándorló Iránból vagy Iránon keresztül érkezik, amely a fertőzés egyik 

gócpontja”.²⁹⁰ Bár tény, hogy az első magyarországi fertőzö�ek közö� voltak iráni – utóbb jogsértő eljárások keretében 

kiutasíto� – állampolgárok, ők valójában nem illegális bevándorlók, hanem hosszú ideje Magyarországon érvényes 

tartózkodási engedéllyel tanuló egyetemi hallgatók voltak. 2021 tavaszán a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

hangulatkeltéssel vádolta a pedagógus‐szakszervezeteket, amelyek �ltakoztak amia�, hogy a döntéshozók az iskolák újbóli 

megnyitásának dátumául egy olyan közeli időpontot tűztek ki, amikor a Pfizer‐vakcinával frissen beolto� tanárok véde�sége 

épp hogy csak elérte volna a 80 %‐os szintet.²⁹¹ Nem sokkal később ugyancsak denunciáló hangnemet ütö� meg egy 

kormányközeli újságban megjelent írásában Maruzsa Zoltán, amikor az oktatási kormányzat egyes járványügyi intézkedéseit 
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bíráló szervezetek kapcsán így fogalmazo�: „ne feltétlenül higgyünk a károgóknak, a fizete� lejáratóknak és a szakmai 

szervezeteknek álcázo� kommandósoknak”.²⁹²

A járványügyi intézkedések, mindenekelő� a távoktatásra való á�érés nyomán láthatóvá vált az oktatásügy működésének sok 

hiányossága. Így például megfelelő digitális ismeretek és gyakorlat híján a pedagógusok számo�evő része számára nehéz‐

ségeket okozo� a távoktatásra való átállás. A digitális kompetenciák terén mutatkozó hiányosságokban szerepet játszik az, 

hogy bár 2016‐ra a kormány elfogadta a jelentős összegekkel támogato� Digitális Oktatási Stratégiát (DOS), ebből a járvány 

kitöréséig igen kevés valósult meg. (Nem érdektelen ebből a szempontból, hogy a közelmúltban az Állami Számvevőszék 

közzéte� egy elemzést a DOS és a koronavírus járvány közö� összefüggésekről,²⁹³ amelyből kiderül, hogy az állami stratégia 

nem tért ki arra, hogy a különböző területeken milyen „célértékeket” kell megvalósítani, illetve mik a határidők.)²⁹⁴

Kutatók empirikus vizsgálatokon, illetve a Szülői Hang fentebb már idéze� felmérésén alapuló mélyebb elemzései arra is 

rámuta�ak, hogy a digitális eszközök használata terén igen nagy különbségek voltak. Míg egyes pedagógusok képesek voltak 

a váratlanul kialakult helyzethez igazodó újszerű, a diákokat ténylegesen ak�vizáló, krea�vitásukra építő megoldások 

alkalmazására, kitalálására, sokan csak elemi szintű megoldásokat tudtak alkalmazni (kamera által közve�te� frontális 

előadások megtartása, feladatok szétküldése stb.). Nahalka István oktatáskutató szerint ezek a különbségek arról árulkodnak, 

hogy Magyarországon csak részlegesen valósult meg a pedagógiai kultúra megújítása: „2005‐től az Európai Uniótól érkező 

forrásokra alapozo�an reményt keltő fejlesztési folyamatok indultak el és hoztak részsikereket. Fontos volt ebből a 

szempontból a kompetenciafejlesztő programcsomagok megalkotása, az Országos Oktatási Integrációs Hálózat, valamint az 

Integrációs Pedagógiai Rendszer működése, a helyi kezdeményezések, a jó gyakorlatok elterjesztése érdekében horizontális 

hálózatok formálódása. (…) Minden kezdeményezés, amely a 2010 elő� időszakban a modernizáció elindulásának reményét 

kelte�e, 2010‐et követően nagyon rövid időn belül elenyésze�. 2013‐tól az oktatási intézmények fenntartását, irányítását 

teljes mértékben központosíto�a az állam, az iskolák elveszíte�ék gazdasági, szerveze� és szakmai önállóságuk legtöbb 

elemét. Teljes mértékben központosíto�, részletesen előíró Nemze� Alaptanterv és kere�antervek szüle�ek (2001, 2012 és 

2020). A tartalmi szabályozás így a személyre szóló fejlesztés, az érdemi pedagógiai differenciálás és a helyi innovációk 

kialakításának legfőbb gátjává vált. Az oktatásfejlesztésre rendelkezésre álló hatalmas összegek döntő hányada közpon� 

szervezési feladatokra (elsősorban az új irányítási struktúra kialakítására) le� fordítva, a helyi innovációk lényegében 

megszűntek.”²⁹⁵

Míg a digitális oktatásba való bekapcsolódást a tanárok és a diákok digitális kompetenciáinak hiányosságai akadályozhatják, 

egy tanulmány arra is rámutat, hogy „a digitális munkarendre való átállásnak strukturális, infrastrukturális akadályai is voltak: 

egyrészt a tanulók egy csoportja (mintegy harmada) eszközök hiányában nem tudo� egyáltalán vagy legalábbis kellő 

mértékben bekapcsolódni a március közepén kialakuló új tanítási rendbe, másrészt pedig digitális szülői támogatást 

legfeljebb a tanulók fele élvezhete�”.²⁹⁶ Abból a dokumentumból, amelyet a nemze�ségi jogokért felelős biztoshelye�es 

állíto� össze sajtóközlések és szakértői elemzések alapján, egyértelműen kiderül, hogy a hátrányos helyzetű és főként a roma 

népesség körében halmozo�an jelentkeztek a digitális átállás problémái: „1. A mélyszegénységben élő családok sok esetben 

nem rendelkeznek mul�médiás eszközökkel, és sokszor internet‐hozzáféréssel sem. 2. A lakások zsúfoltak, a gyermek tanulás 

céljából nem tud külön vonulni, sok szempontból hiányoznak az ehhez szükséges feltételek. 3. A szülők aluliskolázo�ak, nem 

tudnak segítséget nyújtani a gyerekek számára. 4. Egyes iskolákban nem ve�ék figyelembe még a veszélyhelyzetben sem, 

hogy a hátrányos, halmozo�an hátrányos helyzetű gyerekek semmilyen szempontból nem képesek együ� haladni a 

többiekkel. A családok beszámolói szerint túl sok, nehezen értelmezhető, sokak számára egyedül nem megoldható feladatot 

adtak ki a tanárok. (…) 6. Még azok a szülők is, akik rendelkeztek valamilyen munkával, most kieshe�ek a munkaerőpiacról, a 

szülők helyzete pedig hátrányosan érin� a gyermekeket is. 7. A nyárig fenntarto� különleges jogrend mia� fennállt a veszélye 

annak, hogy számos gyermek évismétlő lesz, mert behozhatatlan hátrányokat halmoz fel.”²⁹⁷ A koronavírus‐járvány 
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iskolabezárásokkal együ�járó első és harmadik hulláma idején a tanulók egy része a digitális oktatáshoz szükséges eszközök 

hiánya mia� nem részesült érdemi oktatásban. Habár az oktatáshoz való jogot a 2012‐ben elfogado� Alaptörvény is 

szavatolja, még 2021‐ben, a járvány felfutása idején is akadályozta a jogok érvényesülését az eszközök, illetve az internethez 

való hozzáférés hiánya, amihez esetenként az érinte� családoknak az áramellátásból való kizártsága is hozzájárult. Az Állami 

Számvevőszéknek egy 2021 tavaszán végze� vizsgálatában ezt olvashatjuk: „2021 márciusában a digitális tanuláshoz 

szükséges feltételek �zből kilenc megkérdeze� család számára ado�ak voltak. (…) Azok a gyermekek, akiknek szülei nem 

rendelkeztek megfelelő eszközökkel, többségében nem (44%), vagy csak részben (28%) kaptak az iskolától segítséget, míg 

több mint negyedük számára az iskola minden hiányzó feltételt biztosíto�. Összességében tehát a vizsgált gyermekek 8%‐a 

számára nem volt ado� minden feltétel a digitális oktatáshoz (3%‐uk számára csak részben biztosíto�a az iskola a 

feltételeket.)”²⁹⁸ Nahalka István viszont fentebb már idéze� tanulmányában különféle elemzések eredményeit á�ekintve 

arra a következtetésre juto�, hogy „a közoktatásban a tanulóknak kb. 15–20%‐a egyáltalán nem, vagy csak minimális 

mértékben tudo� részt venni az oktatás ezen formájában. Az országos (erősen becsült) adat mögö� jelentős terüle� 

különbségek vannak, az ország hátrányos helyzetű térségeiben az adatok sokkal rosszabbak, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportokat sokkal erősebben sújto�ák e problémák”.²⁹⁹

Különböző forrásokból tudható, hogy egyes rászoruló gyerekek, illetve családok részesültek bizonyos segítségben, pl. egyes 

mobilszolgáltatók egy időre ingyenessé te�ék az internetelérést, vállalatok, intézmények, egyes önkormányzatok eszközöket 

adtak át vagy kölcsönöztek a családoknak. A nemze�ségi ügyekért felelős biztoshelye�es már idéze� jelentése arról is szól, 

hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket fejlesztő tanodák a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helye�es Állam�tkárság anyagi 

támogatásával sokat te�ek a gyermekek eszközelláto�ságának javításáért.³⁰⁰ Ugyanakkor az is megállapítható, hogy az 

oktatás számára tartós kihívást jelentő járványhullámok rendszeressé válása ellenére mindmáig nem születe� állami 

támogatást élvező program, amely célul tűzné ki, hogy a rászoruló diákok o�honában rendelkezésre álljanak a digitális 

tanuláshoz szükséges eszközök. 

Az egyházi iskolahálózat kormányzat által támogato� térnyerése

A nagyobb keresztény egyházi felekezetek Magyarországon a konzerva�v jobboldali pártok, 1998 óta elsősorban a 

Fidesz‐KDNP poli�kai szövetségesei. 2010 óta az úgyneveze� „történelmi egyházak” a kormányzó Fidesz és a 

Kereszténydemokrata Néppárt koalíciója által létrehozo� autokra�kus rendszer egyik legfontosabb legi�mációs 

bázisát szolgáltatják. E poli�kai szövetség ára a keresztény felekezeteknek nyújto� bőkezű költségvetési támogatás, 

melynek fő eszköze az egyházak által működtete� intézmények részesedésének és súlyának növelése, először az 

oktatási, később a szociális, a gyermekvédelmi és más közszolgáltatásokban. A közoktatás tulajdonosi szerkezetének 

megváltozása 2010 után tehát nem spontán, az egyházi oktatás irán� igények növekedésével magyarázható 

folyamat, hanem tudatos és célzo� kormányza� beavatkozások eredménye volt. 

Az Orbán‐kormányoknak az egyházi iskolák expanzióját szolgáló poli�kája három eszközrendszer kombinációján 

alapul. Ezek a következők:

1.  Az egyházi tulajdonban/fenntartásban lévő iskolák számára megállapíto� speciális, a közösségi kontrollt 

gyengítő szabályok felállítása.

2.  Az egész iskolarendszer kormányzását jellemző szélsőséges centralizáció szabályrendszerének fellazítása az 

egyházi iskolák számára, különösen az iskolai autonómia mértékével, a tantervi szabályozással, a tankönyvi kínála�al 

és a beiskolázási szabályokkal kapcsolatban. 

3. Az egyházi intézményeket előnyben részesítő finanszírozás, különböző nega�v és pozi�v ösztönzők alkalmazása. 

Az egyházi iskolahálózat bővülését segítő finanszírozási ösztönzők egy része a finanszírozási mechanizmusba kódolt 

előnyökkel, egy másik része pedig az ezen keresztül biztosíto� több költségvetési forrással operál.

Mindezen intézkedések hatására 2010‒2018 közö� az egyházak tulajdonában lévő magániskolai hálózat 

részesedése az általános iskolai oktatásban körülbelül a kétszeresére, a középfokú oktatásban a két és félszeresére 

nő�, s már körülbelül minden ötödik településen működik egyházi általános iskola. 2015‐ben már 137 olyan 



település volt Magyarországon, ahol kizárólag egyházi iskola működö�. A szakképzésben az egyházi szektor 

növekedése kisebb mértékű volt, de ez együ� járt a nem egyházi magánintézmények erőteljes kiszorításával.

Az egyházi tulajdonban lévő magániskola‐hálózat részesedése az általános iskolai és a középfokú 

intézményhálózaton belül:

Az egyházi iskolahálózat kormány által elősegíte� bővülése elérte azt a mértéket, melynél az egyházi iskolák az egész 

alap‐ és középfokú oktatási rendszer teljesítményére hatást gyakorolnak. E hatás részben a magyar oktatás korábban is 

meglévő problémáinak súlyosbításában, másrészt korábban nem létező új problémák keletkezésében mutatható ki.

Az egyházi iskolahálózat expanzióját eredményező priva�záció nega�v hatása elsősorban a magyar közoktatást 

korábban is jellemző súlyos egyenlőtlenségek további erősödésében nyilvánul meg. A nagyobb szakmai mozgástér 

és a nagyobb mértékű finanszírozás mia� az egyházi iskolák az állami iskoláknál jobb felszereltségűek, és jobb a 

pedagógus‐elláto�ságuk. Ez a jelenség a jobb iskola képét alakítja ki az egyházi iskolákról, ami vonzóbbá teszi őket a 

középosztálybeli szülők számára. Másfelől a szegény és roma tanulók magas és növekvő aránya az állami iskolákban a 

rossz oktatási minőség látszatát kel�. Mindezek következtében az egyházi iskolák megengedhe�k maguknak, hogy 

különjogaikkal élve szelek�v beiskolázási poli�kát folytassanak, ami a szülői döntések felől nézve egyfajta szelekciós 

spirált generálva tovább növeli vonzerejüket a magasabb státuszú családok körében. Gyakorla�lag minden 

településen, ahol egy egyház átve�e a korábban közösségi tulajdonban lévő iskolákat, vagy új iskolát alapíto�, az 

állami iskolákban jelentősen nő� a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Mindezek következtében az egyházak 

oktatási térnyerése a szociális szelekció további erősödését eredményezte. Az iskolák közö� szelekció erősödése 

tovább erősíte�e a családi há�ér tanulási eredményekre gyakorolt hatását.

Mivel a romák szociális szempontból erősen marginalizálódo� kisebbséget alkotnak, a szociális szelekció 

automa�kusan a roma tanulók további szegregációjához, a ge�óiskolák számának és arányának növekedéséhez 

vezete�. Ezt megkönnyíte�e, hogy az elmúlt év�zedben a kormányzat semmilyen hatékony szegregációellenes 

intézkedést nem te�, néhány konkrét esetben pedig kimondo�an bátoríto�a a szegregációt.

Szintén egy korábban is létező probléma súlyosbodását vonta maga után az egyházak oktatási expanziójának az 

oktatási rendszer hatékonyságára gyakorolt nega�v hatása. A tanár–diák arány Magyarországon például már 2010‐

ben is az egyik legalacsonyabb volt Európában (az általános iskolákban egy pedagógusra 9,7 gyerek jut). A csökkenő 

tanulólétszám melle� az egyházi iskolahálózat bővülése a teljes iskolahálózat további szétaprózódásához, tehát 

további hatékonyságromláshoz vezete�. Ehhez hozzájárult az is, hogy az állami szektorban az önkormányzatok 

oktatásból való kiszorításával és a decentralizált norma�v finanszírozásról közpon� bérfinanszírozásra való átállással 

a kormányzat felszámolta azokat a mechanizmusokat, amelyek a tanulólétszám és az oktatási kapacitások közö� 

egyensúlyt voltak hivatva biztosítani. A hatékonyságromlás nem egyformán érinte�e a különböző szektorokat: mivel 

az egyházi iskolák tanulókat szívtak el az állami iskoláktól, az állami iskolarendszer hatékonysága csökkent látványos 

mértékben. Az egyházi iskolák tanulókat elszívó hatása mia� a tanár–diák arány az egyes szektorok közö� az utóbbi 

években kiegyenlíte�ebb le�, de ez nem javíto� az egész közoktatás rendkívül gyengévé vált hatékonyságán. Ez 

előállíto�a azt a helyzetet, hogy a közösségi iskolahálózaton belül végrehajto� hatékonyságjavító intézkedések 

tovább növelnék az egyházi intézmények arányát, ez pedig a szelekció további erősödésével járna együ�.

Az egyházi iskolák az ado� felekezetnek megfelelő vallásos nevelést nyújthatnak tanulóik számára. Ennek 

következtében az egyházi iskolahálózat expanziója által létrejö� egy Magyarországon korábban ismeretlen 

probléma, nevezetesen az, hogy azokon a településeken, ahol kizárólag egyházi tulajdonban lévő iskola működik, 

sérül a szülőknek az EU Alapjogi Chartája 14. cikk, (3) bekezdése által biztosíto� joga, hogy gyermekeik számára 

vallási, világnéze� vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak. Amíg az állami iskolákban 
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

ISKOLÁK (%) TANULÓK (%) ISKOLÁK (%) TANULÓK (%)

2010 9,4 7,4 10,4 6,7

2018 16,4 15,6 24,5 16,4

Forrás: A közoktatás indikátorrendszere 2019.
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tanuló gyermekek szülei választhatnak a hi�an vagy az e�ka tantárgyak közö�, az egyházi iskolák tanulói számára ez a 

választás nem lehetséges.³⁰¹

A közoktatás részét képező iskolai szakképzésben is jelentkeztek azok a hibák és bűnök, amelyek a közoktatás egészében:

a gyakori, előkészítés és egyeztetés nélküli, szakszerűtlen változtatások,³⁰² a konzerva�v, a modern kor igényeit figyelembe 

nem vevő oktatási megoldások, a protekcionizmus és a szociális érzéketlenség.

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS EGYEZTETÉS NÉLKÜLI, GYAKORI ÉS GYORS VÁLTOZÁSOK

A gyakori, sokszor alapvető változtatások, valamint az elrendelésük és bevezetésük köz� idő rövidsége egyaránt óriási 

terheket ró�ak az oktatásban dolgozókra, a tanulókra és a szülőkre. Egy‐egy átalakítás, reform végig sem tudo� futni a 

rendszeren, mikor már megjelent a következő átalakítás. 

A felülről jövő változtatások általában érdemi felkészülési lehetőség és szakmai támogatás nélkül érték az iskolákat. A gyakori 

változásokat jelentős mértékű tudás‐ és tapasztalatvesztés kísérte. Sem a személycseréknél, sem az intézmények 

megszüntetésénél, átszervezésénél nem került sor a tapasztalatok átadására és az előző időszakok mélyebb, szakmai 

értékelésére. A változások egyaránt érinte�ék a szerveze� és a tartalmi kérdéseket, valamint a szakképzés fogalomrendszerét.

Az állami szakképző Intézmények fenntartói rendszere hihetetlen gyakorisággal változo�: 2011 és 2015 közö� például az 

intézményeknek négy különböző �pusú fenntartója volt.³⁰³ Kommunikációs és sta�sz�kai célok érdekében át‐ meg átnevezték 

az iskola�pusokat (lásd a táblázatot). Az ére�ségit és szakmát adó szakközépiskolát 2016‐ban presz�zsnövelő céllal 

szakgimnáziummá, 2020‐ban technikummá keresztelték át. A hároméves szakiskolákat – amelyek csak kiegészítő képzésben, a 

tanulók töredéke számára adtak ére�ségit – 2016‐tól szakközépiskolának nevezték, nem törődve azzal, hogy ez addig a 4+1 

éves, ére�ségit adó képzés neve volt. 2020‐ban – észlelve az ezzel okozo� zavart – az intézmény�pust szakképző iskolának 

keresztelték át – amely fogalom korábban mindhárom szakképzést nyújtó iskola�pust jelölte (lásd a táblázat 2–4. sorát).

A szakközépiskola elnevezés bevezetésével a sta�sz�kában is középiskolainak³⁰⁴ tekinte�ék az i� folyó képzéseket, amivel a 

középiskolába járók számát egy csapásra 20%‐kal megemelték.³⁰⁵ A gyakori változásokat jól mutatja, hogy a 2020/2021‐es 

tanévben az ére�ségit adó szakképzésben a különféle évfolyamokon háromféle kere�antervi rendszer szerint kelle� tanítani, 

és a 2021‐ben végze� tanulóknak a beiratkozástól a szakmaszerzésig háromféleképpen nevezték az iskoláját.³⁰⁶

Az általános és a szakmai képzést nyújtó középfokú oktatási intézmények nevének változása 2016‒2020 közö�. Forrás KSH³⁰⁷

Szürke há�érrel a középiskolák; vastag betűkkel az ére�ségit adó intézmények (hagyományosan ezeket nevezték középiskoláknak); vastag keretben a 

szakmai képzést nyújtó iskolák 

– 2016 / 2017 2016 / 2017 – 2019 / 2020 2020 / 2021 –

1 GIMNÁZIUM GIMNÁZIUM GIMNÁZIUM

2 SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKGIMNÁZIUM TECHNIKUM

SZAKGIMNÁZIUM

3 SZAKISKOLA SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

4 SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZAKISKOLA SZAKISKOLA

301   Felhasznált irodalom: Ercse K. – Radó P.: A magyar közoktatásban zajló priva�záció és annak hatásai. In: Iskolakultúra, 2019/29(7), 8‒49.; Radó P.: Market reforms in 
the Hungarian school system: impact of changes in the ownership structure, NESET Ad hoc report no. 2/2019.; Radó P: Social Selec�on in Educa�on: the Wider 
Context of the Segrega�on of Roma Pupils in Hungary. CEU Center for Policy Studies. Working Paper Series 2020/4.

302   Részletesen lásd Juhász Ágnes: Szabályozás, felelősség, autonómia az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle 70/5‐6 (2020), 127‒144.

303   A megyei/fővárosi önkormányza�ól megyei intézményfenntartóhoz, innen a közoktatással közös tankerülethez, majd a minisztériumok által fenntarto� szakképzési 
centrumokhoz kerültek az iskolák.

304   A magyar rendszerben hagyományosan az ére�ségit adó iskolákat nevezik középiskolának.

305   h�ps://www.ksh.hu/stadat_files/okt/hu/okt0001.html, letöltve 2021. 12. 30.

306   A változásokat még az iskolák névtábláin sem tudják követni, sok helyen ma is megtalálhatók a 2020, sőt a 2016 elő� megnevezések.

307   h�ps://www.ksh.hu/docs/hun/x�p/idoszaki/oktat/kozepiskola2021/index.html, letöltve 2021. 12. 30.

SZAKKÉPZÉS 2010‒2021
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2016‐ban csak a tanévkezdés elő� két nappal jelentek meg a számo�evően megváltoztato�, kötelező kere�antervek, holo� 

ezek a szaktanárszükségletet is megváltozta�ák. A továbbtanulókra sem voltak tekinte�el. Rendszeresen előfordult, hogy 

csak a középiskolai jelentkezési határidő elő� pár nappal lehete� megtudni, milyen képzés indítására kapo� engedélyt egy 

ado� iskola, a szakképzési rendszer 2020‐as átalakulásakor pedig a szakképzésbe jelentkezők az újfajta képzés�pusok 

mibenlétével sem lehe�ek �sztában. A 2017 májusától minden szakképzésben ére�ségiző számára kötelező szakmai 

ére�ségi bevezetésének elhalasztását a nagyarányú �ltakozásokkal sem lehete� elérni, pedig a teljesen új ére�ségi tárgyak 

általános követelményei csak októberben, részletes követelményei pedig 2016. december 28‐án jelentek meg. Mindössze 

annyi könnyítés történt, hogy a kötelező tárgyból a tervek ellenére megengedték a középszintű ére�ségit is – ez azonban csak 

az előző tanév végére derült ki. A bevezetés alaptörvényt és gyermekjogi egyezményt sértő voltát az ombudsman is 

megállapíto�a.³⁰⁸ 

KORSZERŰTLEN, LEBUTÍTOTT SZAKKÉPZÉS

A közoktatás többi területéhez hasonlóan a szakképzésben is elavult szemléletben és módszerekkel történt az oktatás.

A korszerűtlenség ebben a szektorban a munkaerőpiac hosszútávú valós szükségleteinek figyelmen kívül hagyását is 

jelente�e.

A kormánypropaganda 2018‐ig az ére�ségi, sőt a diploma elé helyezte a szakmai végze�séget (még az ére�ségi nélküli 

szakképzetséget is), és felesleges időpocsékolásnak tekinte�e a szakképzésben a közismere� képzést. A minél gyorsabb 

szakmaszerzés jegyében 2013‐ban átalakíto�ák az ére�ségit nem adó középfokú szakképzést. A képzési idő a korábbi négyről 

három évre rövidült, és a szakmacsoportos alapozás megszűnt. Az új rendszerben már 14 évesen konkrét szakmát kelle� 

választani, és a felkészítés a szakma speciális igényeihez igazodo�. A testnevelésen kívüli nem szakmai óraszám átlagosan he� 

7 órára (vagyis a teljes képzés ala� 2200‐ról 750 órára) csökkent anélkül, hogy kárpótlásul a szakmai kere�antervben 

megjelent volna a nem szakmai kompetenciák fejlesztése. Ez többek közö� azzal járt, hogy a szakmák nagy részénél hiányzo� 

mindenfajta informa�kai oktatás, digitális kompetenciafejlesztés. Az alapkompetenciák fejlesztésének hiánya annál is 

fájdalmasabb, mert a tanulók igen komoly kompetenciahiányokkal érkeznek a szakképzésbe. Mindezek következtében a 

közpon� kompetenciamérések során a szakképző iskolába járó �zedikesek átlageredményei rosszabbak az általános iskola 

hatodikosainak átlagánál.³⁰⁹ A német és osztrák mintákra hivatkozva erőlte�ék a duális képzés expanzióját, megfeledkezve 

arról, hogy abban Németországban idősebb tanulók vesznek részt, mint nálunk, és a vállalkozók hozzáállása és lehetőségei is 

különböznek.

A közismere� óraszámok csökkentése nem párosult személyre szabo�, mo�váló oktatási módszerek alkalmazásával és

az egyéni fejlődés nyomon követésével, és így a kormány várakozásai ellenére nem csökkente�e a lemorzsolódást.

A csak az aktuálisan szükséges szakmai ismeretekkel felvérteze� „egyszer használatos, eldobható szakmunkások” képzése 

nem növelte a gazdasági szereplők végze�ekkel való elégede�ségét sem – annak ellenére, hogy a változtatásokra a 

Kereskedelmi és Iparkamara érvelése alapján került sor. A Magyarországon működő külföldi gazdasági kamarák,³¹⁰ valamint 

a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége³¹¹ folyamatosan hangozta�ák az ilyen �pusú szakképzéssel kapcsolatos 

elégedetlenségüket.

A közismeret körébe sorolható tudásoknak és készségeknek a szakmai ismeretek javára történő csökkentése és a minél 

korábbi munkába állításra való törekvés 2016‐ra elérte az ére�ségit adó szakképzést is. Addig e képzési formában az 

ére�ségiig ágaza� közös tartalmak megszerzésére irányuló szakképzés folyt, és a konkrét szakma tanulására csak az 5. évben 

került sor. 2016‐ban 430 órát elve�ek a közismere�ől (elsősorban a természe�udományos tárgyaktól), és ezt az időt egy, az 

ére�ségivel egyidőben megszerezhető, piaci értékkel általában nem rendelkező szakképesítés megszerzésére kelle� 

fordítani. A korábbi szakmaszerzés lehetősége azonban nem növelte az iskola�pus népszerűségét.³¹²

Az ötödik ére�ségi tárgy választhatóságát megszünte�ék, és kötelező le� szakmai tárgyból ére�ségizni. Ezzel tovább 

ronto�ák azok esélyeit, akik nem a 14 éves korban választo� területen akartak továbbtanulni.

308   h�ps://bit.ly/2WWRrNX, letöltve 2021. 12. 30.

309   h�ps://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2018/Orszagos_jelentes_2017.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

310   h�p://www.amcham.hu/sites/default/files/publica�ons/2021‐05/AmCham_Policy_Agenda_magyar_.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

311   h�p://www.amcham.hu/sites/default/files/publica�ons/2021‐05/AmCham_Policy_Agenda__.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

312   h�ps://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/prezentaciok_tanulmanyok, letöltve 2021. 12. 30.
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A szakképzésben fokozo�an jelentkezik az egész oktatási rendszert sújtó tanulói és tanári túlterhelés, a pedagógushiány.

A szakmai tanárok/szakoktatók hiánya mia� sok szakmai órát nem tudtak érdemben megtartani, egyes szakképzéseket nem 

tudtak elindítani.³¹³

ESÉLYEGYENLŐTLENSÉG, KORAI ISKOLAELHAGYÁS, ZSÁKUTCÁS ISKOLARENDSZER

A magyar iskolarendszer sajátosságai mia� mindig is a szakképzésben csapódtak le a társadalmi há�ér okozta hátrányok. 14 

éves korban iskola�pust kell választani: a tanulók egy része gimnáziumban, más része ére�ségit és szakképze�séget adó 

szakképzésben (jelenlegi neve technikum), a többiek pedig ére�ségit nem, csak szakmát adó szakképzésben (jelenlegi neve 

szakképző iskola) tanulnak tovább.³¹⁴ Az iskola�pusok presz�zssorrendje és az általános iskolai eredményeket nagyban 

befolyásoló társadalmi há�ér mia� nagymértékben eltér a hátrányos helyzetű tanulók aránya az egyes iskola�pusokban: a 

szakképző iskolában 6% (a hátrányos helyzetű kategóriába sorolás feltételeit erősen szűkítő 2013‐as szabályozás elő� 30%), a 

technikumban 2 (16), a gimnáziumban 1 (10)%.³¹⁵ Hasonló a helyzet a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási/magatartási 

nehézséggel küzdő tanulóknál is.

Ennek megfelelően a korai iskolaelhagyás mindig is lényegesen gyakoribb volt az ére�ségit nem adó szakképzésben. Ehhez 

hozzáadódo�, hogy a tanköteleze�ségi korhatár csökkentése elsősorban ebben az iskola�pusban járt következményekkel, 

részben a tanulók alacsony tanulási mo�váltsága, részben a jövedelemszerzési kényszer mia�. Míg 2017‐ben a már nem 

tanköteles 17 évesek kb. 7%‐a hagyta el végze�ség nélkül a közoktatást, ez az arány a hároméves szakképzésben 12%, az 

ére�ségit adóban 2,5%, a gimnáziumban elhanyagolható mértékű volt.³¹⁶ A csökkente� korhatár érvénybe lépésekor nagy 

számban jelentek meg a közmunkások közö� 18 éven aluliak. 

A szakképzési rendszer változásai és a felsőoktatási létszám csökkenése mia� a magyar iskolarendszer átjárhatatlanná, az 

általában a rosszabb helyzetűeket oktató szakképzés zsákutcássá vált. Az iskola�pusok, sőt a szakmák közö� átjárást, a 14 

éves kori döntés megváltoztatását gyakorla�lag lehetetlenné te�e a korán elkezde�, nagyarányú, később bepótolhatatlan 

gyakorla� képzés, a „felfelé” lépést pedig az alacsony közismere� óraszám. Elvileg lehetséges szakmai vizsga birtokában két 

év ala� ére�ségihez jutni, azonban ez a lehetőség az alacsony közismere� óraszám melle� a hároméves szakképzés 

bevezetésétől inkább csak elméle� volt, és 2021‐től nappali rendszerben már nem is lehetséges ilyen képzésben részt venni.

2013‐tól nagymértékben csökkent a szakképzésből a felsőoktatásba jelentkezők, illetve az oda bejutók száma és aránya annak 

következtében, hogy csökkent az államilag finanszírozo� helyek száma, és megnövelték a továbbtanuláshoz szükséges 

minimális pontszámot.³¹⁷ Míg 2012‐ig a jelentkezők fele végze� gimnáziumban, addig 2016‐ban már háromnegyedük.³¹⁸ 

2012‐ben a jelentkezők közül ugyanolyan arányban juto�ak be a felsőoktatásba a szakközépiskolások, mint a gimnazisták; 

2016‐ban már egy felsőoktatásba jelentkező gimnazista bejutási esélye másfélszerese volt a szakképzésből jelentkezőének. Az 

pedig, hogy 2018‐tól a felvételhez sok szakon szükséges ötödik ére�ségi tárgyból csak a szakmai ére�ségi melle�, 

hatodikként lehete� levizsgázni, tovább nehezíte�e a nem szakirányban továbbtanulni kívánók dolgát.

Bár a továbblépést segíthetné, hogy az iskolai rendszerű szakmaszerzés a már megszerze� szakma birtokában is ingyenes, 

ennek a lehetőségnek a megismertetésére nem fektetnek kellő súlyt. A gimnázium utáni, ugyancsak ingyenes szakképzés 

eredményességét nehezí� az erre specializálódo� alapítványi szakképzés minimálisra csökkenése. A csak szakképzési 

évfolyamokkal (ére�ségi utáni szakirányú oktatással) foglalkozó intézmények alapítása 2020 óta jogilag sem lehetséges.

AZ AUTONÓM TÖREKVÉSEK ELNYOMÁSA

Az oktatási rendszerben általános autonómiacsökkentés a szakképző intézményeket is érinte�e, sok korábbi, perspek�vikus 

kezdeményezés folytatására nem volt lehetőség. Ez a tendencia az alapítványi fenntartású iskolákat érintő döntésekben is 

megnyilvánult. 

313   Konkrét példák i�: Hiába a 3000 aláírás, az Emmi nem segít a szakgimnazistáknak. h�p://ckpinfo.hu/2017/02/10/hiaba‐a‐3000‐alairas‐az‐emmi‐nem‐segit‐a‐
szakgimnazistaknak/, letöltve 2021. 12. 30.

314   A tanulók kb. 20%‐a már korábban átlép a hat‐ vagy nyolcosztályos gimnáziumba, a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kevesebb mint 2%‐a pedig valamilyen 
szakmai végze�séget adó szakiskolában vagy készségfejlesztő iskolában tanul tovább.

315   h�ps://www.ksh.hu/stadat_files/okt/hu/okt0001.html, letöltve 2021. 12. 30.

316   A lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megoszlásáról nem tesznek közzé hivatalos adatokat. Az idéze� adatok adminisztra�v adatbázisok feldolgozásával szüle�ek. 
Varga Júlia (szerk.): A közoktatás indikátorrendszere 2019. Budapest, 2019.

317   h�p://ckpinfo.hu/2017/10/28/szakgimnazistak‐tovabbtanulasi‐eselyei/, letöltve 2020. 12. 30.

318   A szakképzésben és a gimnáziumban ére�ségizők arányát figyelembe véve ez azt jelen�, hogy 2016‐ban egy gimnazista 2,5‐szer nagyobb valószínűséggel jelentkeze� 
felsőoktatásba, mint egy szakképzésben ére�ségize�.
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A rendszerváltás után Magyarországon a szakképzésben jelentős szerepe volt az alapítványi és magánfenntartású 

iskoláknak. Ezek meghatározó szegmenset képviseltek a gimnázium utáni kétéves szakképzésben, a felnő�oktatásban, 

valamint az ún. modernizációs szakmák oktatása terén. 2016 után megkezdődö� az alapítványi és magániskolák 

szisztema�kus ellehetetlenítése azzal, hogy az egyes szakmák oktatására évente meghatározo� államilag finanszírozo� 

keretből néhány hiányszakma, illetve az állami rendszerben nem oktato� szakma kivételével nem kaptak kon�ngenst. 

(Hasonló volt egyébként a helyzet a leghátrányosabb helyzetű tanulókat oktató bap�sta egyház esetében is.)³¹⁹ Így ezen 

iskolák többsége átadta a fenntartói jogot valamelyik egyháznak, vagy betagozódo� az állami rendszerbe, vagy megszűnt. A 

rombolás mértékét mutatja, hogy a háromszáznál több iskolából mára ötvennél kevesebb maradt. Néhány egyháznak 

átado� iskola kivételével ezzel elvesze� az a rugalmasság és innova�vitás, valamint felnő�oktatási tapasztalat, amely ezen 

iskolák többségének sajátja volt.

Az intézményi autonómia ellen hato� az állami iskolák intézményfenntartó központok, majd szakképzési centrumok alá 

rendelése, amellyel gyakorla�lag teljesen felszámolták az intézményvezetők jogosultságait.

A SZAKKÉPZÉS JELENLEGI RENDSZERE; A 2020‐AS ÁTALAKÍTÁS

A szakképzésben 2020‐ban újabb, sietve bevezete� rendszerszintű átalakítás következe� be. Ezt a korábbiakkal ellentétben 

megelőzte bizonyos mértékű koncepcionális tervezés és egyeztetés,³²⁰ azonban hatásvizsgálatra és a korábbi tapasztalatok 

értékelésére most sem került sor. 

Az átalakítással a szakképzési és a köznevelési rendszer jogilag különvált, és minden szinten teljessé vált a szerveze� 

különválás is. A technikumok és a szakképző iskolák az ITM‐hez kerültek, míg a gimnáziumok, a pedagógiai, közművelődési 

és művésze� szakképzés, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolái az Emminél maradtak. A jogi szétválasztás 

számos problémát eredményeze�, amelyek egy része még a törvények megjelenése után csaknem két évvel, 

jogszabálymódosítások sora után is megoldatlan, a ke�ősség mia� a rendszer átláthatatlan. 

A szakképzés különválásával egyidejűleg a szakszervezetek �ltakozása ellenére, a velük való egyeztetés nélkül megszünte�ék 

a szakképzésben dolgozók közalkalmazo� státuszát.

A szakképzési rendszerbe nagy pénzek áramlo�ak, részben az infrastrukturális fejlesztés, részben az újonnan bevezete� 

jelentős tanulói ju�atások (ösztöndíjak, munkabérjellegű ju�atások), kisebb részben az oktatásban dolgozók 

munkabérének fedezésére. Ezekre a fejlesztésekre is igaz azonban, hogy lobbiérdekek mentén, közpon� szervek által 

végrehajto� osztogatás formájában valósultak meg, és nem az intézmények költségvetése nő� annak érdekében, hogy az 

épületek és felszereltség sokszor katasztrofális állapota javuljon. A jövőre nézve aggasztó, hogy a szakképzési célokat 

szolgáló munkáltatói befizetés, az ún. szakképzési hozzájárulás a jövő évtől nem jelenik meg elkülönítve, ami még nagyobb 

teret ad arra, hogy ezek felhasználásáról önkényes kormányza� döntések szülessenek.

Az átalakítás részben korrigálta a korábbi elfogadhatatlan változtatásokat. A technikumi képzésben visszaállt a szakképzésre 

és a közismeretre fordítható órák korábbi aránya, a hároméves képzésben újra le� ágaza� alapozás. Ez bizonyos mértékben 

javítja az átjárhatóságot is. Lépések történtek a korai iskolaelhagyás csökkentésére a fejlesztő foglalkozások növelésével, a 

kompetenciafejlesztő és orientációs előkészítő évfolyam és a lemorzsolódással fenyegete�ek számára a hagyományos 

iskolai oktatástól eltérő műhelyiskola lehetőségének bevezetésével, illetve azzal az inkább csak elméle� jelentőségű      

szabállyal, hogy a szülő köteles kiskorú gyermekét legalább egy részszakma megszerzéséig a képzésben tartani.

A szakképző iskolai képzés hossza azonban a néhány orientációs évfolyamot leszámítva továbbra is három év, a három év 

átlagában a testnevelésen kívül he� hét közismere� órával. Bár a szakirányú felsőfokú továbbtanulás könnyítésére számos 

intézkedés történt, azonban a 14 éves korban, pályaválasztási ére�ség nélkül történt szakterület‐választás nehezen 

korrigálható: a technikumi képzésben az eddigiekkel ellentétben nem lehet a 12. évfolyamon leére�ségizni, vagyis a 

középiskolai végze�séghez el kell végezni a kizárólag szakmai ismereteket adó 5. évfolyamot is; a hároméves szakképzés 

után pedig most már nem lehet nappali képzésben ére�ségire felkészülni.

Történtek elismerendő változtatások is a képzés és a szakmai vizsga modernizálására, a gazdasági szereplők újszerű 

bevonására, a helyi sajátosságok és a szakmai tartalom változásának figyelembevételét akadályozó kötö�ségek lazítására. 

319   Juhász Ágnes: Lehet‐e jó egy szakmaszerkeze� döntés? Munkaügyi Szemle 61/4 (2018), 5‒13.

320   Szakképzés 4.0 – a szakképzés és felnő�képzés megújításának középtávú szakmapoli�kai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira. Magyarország Kormánya a 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozatával elfogadta.
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Az új jogszabályi környezet lehetőséget kínál arra, hogy a szakképzés szervezése alkalmazkodhasson az ado� térség, illetve 

ágazat igényeihez és erőforrásaihoz. A szakmai és gazdálkodási autonómia hiánya azonban súlyos korlátot jelent az iskolák 

innovációs ak�vitása és szakmai mozgástere szempontjából. Az iskolaigazgatók nem kapták vissza jogaikat. Az, hogy 

mennyire élhetnek a jogszabályok által lehetővé te� mozgástérrel, nagymértékben függ az ado� centrum vezetésétől, 

kormányza� beágyazo�ságától. Az elvárások és az ösztönzők a duális képzés felé mutatnak, azonban amelle�, hogy egyes 

ágazatokban és térségekben megjelentek minőségi képzést nyújtó képzőközpontok, a vállalkozások nagy része nem képes 

megfelelő képzést nyújtani a vele szerződö� tanulóknak.

Az előzőekben említe� jelentős átalakulás a „piaci relevanciával bíró” szakmák oktatására és a piacképesnek tarto� 

munkaerő képzésére korlátozódik. A művésze�, a pedagógiai, valamint a közművelődési területekre nem vonatkozik az új 

szakképzési törvény. Ezen ágazatokban az iskolai szakképzés nem ad szakmai végze�séget, a tanulóknak nem járnak a 

ju�atások. A sajátos nevelési igényű tanulók szakképzését végző iskolák is csak korlátozo�an jutnak a lehetőségekhez.

A ke�ősség esetenként kontraproduk�v párhuzamosságokat is eredményez.

AZ ÉLETÚT‐TÁMOGATÓ PÁLYAORIENTÁCIÓ

Ebben a fejezetben szólunk a pályaorientációról – annak ellenére, hogy ez nem csak a szakképzésben tanulókat érin�.

A pályaorientációnak �pikusan több ágazat együ�működésében kell megvalósulnia. Ilyen együ�működés jelenleg nem 

létezik. A koordina�v, konzultációs feladatokat ellátó Nemze� Pályaorientációs Tanácsot 2012‐ben megszünte�ék, 

feladatait más intézmény nem ve�e át.

Magyarországon a pályaorientációt korábban sem kezelték jelentőségének megfelelően, azonban a helyzet a különféle 

felsőoktatási, közoktatási és foglalkoztatási átalakulásokkal tovább romlo�.

A pályaorientációs rendszerek fejlesztésére rengeteg uniós forrás került és kerül felhasználásra. A fejlesztések közül sok 

párhuzamosan, koordinálatlanul zajlo� a közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, foglalkoztatáspoli�ka és a gazdaságfejlesztés 

területén. A hasznosulást sokszor lehetetlenné, máskor időlegessé te�e a minisztériumok, állam�tkárságok, 

há�érintézmények hatalmi pozícióinak változása. A fejlesztésnél fontosabb implementálásra, iskolai munkára pedig nincs 

lehetőség.

Az új Nemze� Alaptanterv és a rá épülő kere�antervek nem fordítanak gondot az életpálya‐építési készségek fejlesztésére. 

Hiányzik a pályaorientációs órakeret, amely lehetővé tenné a pedagógiai fejlesztést, segítve a tanulókat az életpályájuk és 

életútjuk alakításához szükséges készségek elsajá�tásában. A szabadon felhasználható időkeret hiánya mia� o� sem tudnak 

ilyen fejlesztést megvalósítani, ahol erre lenne szándék. A pedagógiai szakszolgálatoknál a szükségesnél és a jogszabályi 

előírásoknál lényegesen kevesebb pályaorientációs szakember dolgozik, együ�működésük a szakszolgálatoknak az egyes 

tankerületek alá rendelésével lehetetlenné vált. Hasonló következménnyel járt az iskolai pályaorientációban is szerepet 

vállaló foglalkoztatási szolgálat szétverése, szakembereinek elbocsátása, és a megmaradóknak a megyei 

kormányhivatalokhoz való helyezése. Egyes felsőoktatási szakok közpon�lag vezérelt megszüntetése következtében ma már 

az alapképzésben (BA) nincs szakemberképzés. A szakképzés és a közoktatás 2020‐as szétválása nyomán megszűnt a 

pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó szakemberek illetékessége a szakképzésben, a pályaorientációs felelősök feladata 

pedig az általános iskolás tanulók szakképzésbe való bevonzása le�. Elsősorban ezt a célt szolgálja a 2020‐tól kötelezővé te� 

8. osztályos pályaorientációs „mérés” is, bár szerencsére annak eredményét nem kötelező figyelembe venni.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a szakképzést is magába foglaló magyar iskolaszerkezet korszerűsítése érdekében a 

12 év ala� nem történt előrelépés. A nemzetközi tendenciákkal ellentétben az általános képzés hossza nem változo�, sőt: a 

tanulók 20%‐át fogadó szakképző iskolákban mind a teljes képzési idő, mind az általános kompetenciafejlesztésre szánt idő 

jelentősen csökkent. A szakképzés az oktatás egészéhez hasonlóan korszerűtlen, nem igazodik a generációs 

sajátosságokhoz. A társadalmi há�ér szerin� szelekciót erősí� a tanulók 14 éves korban történő szétválasztása a jelentősen 

eltérő életesélyeket adó iskola�pusokba. A szakképzés preferálása 14 éves kortól, a váltás érdemi lehetősége nélkül 

beszűkí� az életutakat, amihez hozzájárul a pályaorientációs rendszer gyengesége, az életpálya‐építési készségek 

fejlesztésének hiánya is. A gyakori, előkészítetlen és egyeztetetlen, sokszor oda‐vissza irányú „reformok”, az ellentmondásos 

szabályozás, valamint a tanárhiányból és a közpon� követelményekből adódó megnövekede� terhek és a megbecsülés 

hiánya kifáraszto�ák a tanárokat. Bár a szakképzés 2020‐as reformja elvileg lehetőséget ad bizonyos korszerű 

megoldásokra, ezek megvalósítása esetleges.
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HELYZETKÉP³²¹

A felnő�képzésben, felnő�kori tanulásban való részvétel Magyarországon 2010 elő� is lényegesen elmaradt az EU 

átlagától. Különösen kri�kus mértékű a vállalatok, főképp a magyar tulajdonú kis‐ és középvállalkozások képzési részvétele, 

illetve az alacsony iskolai végze�ségűek bevonódása.³²² A felnő�képzés kormányza� kezelése nem tükrözi a terület 

stratégiai szerepét; hiányzik az elképzelések megvalósulásának nyomon követése, rendszerbe foglalása, a programok 

eredményalapú minőségbiztosítása, a kapcsolódó területek köz� és a területeken belüli koordináció, együ�működés.³²³

A felnő�kori tanulásban való részvételt az utóbbi években növelte, hogy EU‐támogatással számos program folyt az 

alapkészségek fejlesztése érdekében, illetve hogy az iskolarendszerű szakképzésben két szakképesítés megszerzése

a felnő�ek számára is ingyenessé vált. A képzések eredményessége azonban kérdéses. A projektek keretében folyó 

képzéseknél inkább az dön� el a bevonást, hogy mekkora célszámot kell teljesíteni, mintsem az, hogy kinek van valóban 

szüksége képzésre, illetve milyen képzési kimeneteket vár el a gazdaság; az iskolai rendszerű szakmaszerzés ingyenessége 

pedig a felnő�ek számára hatékonyabb képzési formák és területek elől veszi el az erőforrásokat. Emelle� a képzések 

hatásossága és hatékonysága ellen szól a képzők kiválasztásánál jelentkező protekcionizmus, és az, hogy sem 

szolgáltatásokkal, sem finanszírozással nem segí�k az egyének és vállalatok saját képzési döntéseit.³²⁴

A hátrányos helyzetű térségekben lakók, dolgozók számára nehezen elérhetők a képzések – ez igaz a kötelező 

továbbképzésekre is. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT), valamint a digitális tanulás potenciáljának 

kihasználása a felnő�kori tanulás területén igen alacsony. Bár az alapvető digitális készségek tekintetében a hazai elmaradás 

9% az EU‐átlagtól, a digitális képzésekhez és szolgáltatásokhoz sem a lakosság, sem a képzők nem kapnak elegendő 

segítséget (módszertan, szolgáltatások, eszközök, tartalom), és az állam nem fordít kellő figyelmet az online önképzés 

feltételeinek biztosítására sem.³²⁵ Hiányzik a tájékoztatás a képzési és a képzések által biztosíto� további lehetőségekről, a 

képzők, képzések minőségéről: a tájékoztató rendszer kiépítésére korábban indíto� kezdeményezések leálltak, a 

tájékoztatásra, népszerűsítésre szolgáló pályáza� források megszűntek. Leépült a mindenki számára elérhető képzési és 

pályatanácsadás korábban sem elégséges rendszere, néhány projekt kivételével nem lehetséges mentorálás. Hiányoznak 

olyan fontos szolgáltatások, mint a kompetenciafelmérés, az előzetes tudás beszámítása, a nemformális vagy informális 

képzésben szerze� kompetenciák elismerése és nyilvántartása (validáció). Ezekhez sem módszerek, sem intézményi há�ér, 

sem szabályozás nem áll rendelkezésre. A közszolgálatok területén (oktatás, egészségügy, bíróságok, szociális szféra, 

közművelődés stb.) dolgozók számára szerveze� kötelező továbbképzési rendszerek rugalmatlanok, a szabályozás 

elsősorban a részvételt ösztönzi, nem mérik a hatásosságot és hatékonyságot, a kínálatot a résztvevői igények helye� 

sokszor a preferált képző intézmények és a projektek szükségletei határozzák meg. Hasonló a helyzet általánosságban is a 

támogato� képzéseknél.

A részvételt ösztönző költségek közö� túlzo� az iskolai felnő� szakképzésre fordíto� összeg aránya. Nincs olyan nem projekt 

jellegű eszköz, amelyen keresztül az állam vissza nem térítendő módon tudna hozzájárulni az egyének saját döntésükkel és 

felelősségvállalásukkal történő képzéséhez.³²⁶ Az iskolarendszeren kívüli képzések finanszírozásából és szervezéséből egyre 

inkább kivonult az állam: csökken a képzés szerepe a foglalkoztatáspoli�kában. 2020‐tól alapvetően a vállalatokat tekin�k a 

felnő�képzés színtereinek, megrendelőinek, ami korlátozza az egyének és a gazdaság számára hasznos szakterület‐, illetve 

szerkezetváltást és az általános készségek fejlesztését.³²⁷

A szakmai végze�séget adó és a támogato� képzések esetén a tartalomba és a módszerekbe is nagymértékben beleszól az 

állam, bár az állami szabályozás 2020‐tól a felnő�képzési törvény módosításával valamennyire enyhült. Az ilyen képzéseket 

végző intézmények szigorú és hosszadalmas hatósági ellenőrzése azonban elsősorban formai jellegű, nem alapul átlátható 

sztenderdeken, nem biztosítja az átláthatóságot, és nem terjed ki az intézmények hatékonyságának, képzéseik 

321   Borbély‐Pecze Tibor Bors: Felnő�képzés, felnő�kori tanulás, társadalom és munkapiac a 21. század elején. Új Munkaügyi Szemle II/3 (2021), 2‒11. felhasználásával.

322   Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. Budapest, 2016. június 30.

323   h�ps://digitalisjoletprogram.hu/files/0f/9b/0f9b9b13a62d7eda0c8ab2b198a35cf1.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

324   Uo.

325   Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája. Budapest, 2016. június 30.

326   Ilyen eszköz lehetne pl. a több helyen létező egyéni képzési számla (individual learning account).

327   A kézirat zárásakor indul egy, a kiírás szerint a vállalatoknak nagy szabadságot adó program a dolgozók képzésére. Azok a lépések azonban i� sem történtek meg, 
amelyek a képzések hasznosulásának nyomon követéséhez szükségesek lennének.
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hatásosságának vizsgálatára. Pozi�v lépés, hogy a vállalkozások képviselőiből a közelmúltban létrejö� Ágaza� 

Készségtanácsok alapvető szerepet kaptak a szakképesítések kidolgozásában, de a speciális igényeknek megfelelő 

végze�ségek elfogadása még vállala� igény vagy nemzetközi elismertség esetén is nehézkes maradt.

A felnő�képzési kutatások évek óta szünetelnek, a kutatás intézményi há�ere megszűnt, és pályázatokat sem írtak ki.

A korábbi kutatások és a projektekben megvalósult fejlesztések eredményeit nem hasznosítják.

Az uniós köteleze�ség ellenére nem történt meg teljeskörűen a képesítésekre és foglalkozásokra vonatkozó 

kompetencialista, az ún. ESCO³²⁸ foglalkozásokhoz kötése, és nincs törekvés a képesítések javasolt ESCO‐kötésére; az ESCO 

a gyakorlatban nem használatos.

Míg korábban az jelente� gondot, hogy az új felnő�képzési törvény³²⁹ nem vonatkozo� a képzések többségére, és így 

nagyon hiányos le� a felnő�képzési nyilvántartás, a jelenlegi, a pályakövetés kiépítésével indokolt adatszolgáltatási 

szabályozás³³⁰ sok esetben túlzo� adminisztrációval jár, és adatvédelmi aggályokat vet fel. A képzések széles köre esetén 

kötelezően megadandó személyes, illetve üzle� adatok egy magáncég által üzemeltete� adatbázisba kerülnek, ahonnan a 

képzésben résztvevők adatai 60 évig nem törölhetők.

INTÉZMÉNYI ÉS SZOLGÁLTATÁSI HÁTTÉR

Soha nem láto� szé�agoltság jellemzi a felnő�kori tanulás irányítását a közigazgatásban, illetve elhelyezkedését az állami 

intézményrendszerben. A szakképzés, az iskolarendszeren kívüli felnő�képzés, a foglalkoztatáspoli�ka (benne a támogato� 

munkaerőpiaci képzésekkel), a képzés digitális vonatkozásai, a felnő�képzés nagy szegmensét lebonyolító közművelődés és 

az iskolai rendszerű felnő�oktatást végző közoktatás négy minisztérium nyolc állam�tkárságának felügyelete ala� áll, 

amelyek közö� még egy‐egy minisztériumon belül is hiányzik bármiféle együ�működés, koordináció.³³¹ Maga a 

felnő�képzés egy gyenge, szakapparátussal nem rendelkező szakterület a gazdaságstratégiai állam�tkárságon.

A nemzetközi gyakorla�al ellentétben a töredeze�ség ellensúlyozására nem létezik sem közpon� stratégia, sem a területek 

együ�működését, a szolgáltatásokat, támogatásokat koordináló intézmény, és nem létezik a koordinációt előíró törvényi 

köteleze�ség sem. A szakmai felügyeletet, a fejlesztést és kutatást és részben a koordinációt megvalósító korábbi 

intézmények – a Foglalkoztatási Hivatal és a Nemze� Szak‐ és Felnő�képzési Intézet ‒ megszűntek vagy átalakulva 

jelentőségüket veszte�ék. Az egyéni tanulási utak kialakítása, a komplex szolgáltatások és az ágazatokon túlnyúló 

tájékoztatás nyújtása, amelyre korábban az Állami/Nemze� Foglalkoztatási Szolgálat keretében volt törekvés és lehetőség, a 

szé�öredeze� rendszerben lehetetlen; kormányza� oldalról nem is látszik az igény ennek biztosítására.

A felsorolt területek közül jelenleg a szakképzés rendelkezik a legerősebb pozícióval. A felnő�képzésben és a kapcsolódó 

szolgáltatásokban korábban fontos szerepet játszó foglalkoztatáspoli�kai terület erőtlen és egyre gyengül. A foglalkoztatási 

célú képzésekbe való bekapcsolódást segítő (munkaügyi központok, Foglalkozási Információs Tanácsadók, Álláskereső 

Klubok alko�a) hálózat gyakorla�lag felszámolásra került. A foglalkoztatást segítő képzések és a kapcsolódó szolgáltatások 

terén a szakmai együ�működések, az ágaza� koordináció, a fejlesztések és az átláthatóság lehetetlenné vált a 

Foglalkoztatási Szolgálat megszűnésével, a kirendeltségek megyei, illetve járási kormányhivatali egységekbe 

atomizálódásával.

A koordináció és a koncepció hiányából is következik, hogy nem létezik a felnő�képzés egyéni és társadalmi céljainak 

meghatározásához, a hatékony képzési részvételhez szükséges integrált munkaerőpiaci és képzési helyzetelemző, előrejelző 

és tájékoztató rendszer. Ennek fontos elemeit³³² ugyan uniós pénzből létrehozták, de ezek hamarosan csendben kimúltak.

Intézményi oldalról a más területeken is megszoko� gyakori átszervezések melle� erőteljesen jelentkezik a 

protekcionizmus. Ez egyrészt az állami és egyházi fenntartású szakképző iskoláknak, illetve egyes preferált felsőoktatási 

intézményeknek a felnő�képző intézményekkel, vállalkozásokkal szembeni előtérbe helyezését, másrészt az uniós és állami 

források nem átlátható módon való kihelyezését jelen�.

328   ESCO: European Skills/Competences, Qualifica�ons and Occupa�ons– Készségek/kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása.

329   2013. évi LXXVII. törvény a felnő�képzésről. Magyar Közlöny, 2013/96.

330   h�ps://cdn.kormany.hu/uploads/document/7/76/76f/76f2e4bacc5ec1af888c7216127a904b67f8e20a.pdf, letöltve 2021. 12. 30.

331   Az első négy terület az Innovációs és Technológiai Minisztérium négy, egymással rivalizáló állam�tkárságához, a közoktatás, benne a felnő�oktatás és a közművelődés 
az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik. A felnő�képzést tovább szeletelte, hogy az ún. társadalmi esélyteremtő képzések átkerültek a 
Belügyminisztériumhoz, a felnő�képzés és a foglalkoztatáspoli�ka opera�v feladatai pedig nagyrészt a Miniszterelnökség alá tartoznak.

332   Ilyen elem volt az MTA Közgazdaság‐ és Regionális Tudományi Kutatóközpont által létrehozo� munkaerőpiaci előrejelző és a Pályasúgó webes tájékoztató rendszer, 
valamint a Nemze� Pályaorientációs Portál első verziója.
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Magyarországon a rendszerváltás után sokszínű felnő�képzési intézményrendszer alakult ki. Az alapítványi iskolákkal 

kiegészült iskolarendszer, az önkormányza� fenntartású közművelődési hálózat és a jelentős mértékben leépült vállala� 

képzők melle� – részben a korábbi állami képzőintézmények átalakulásával – belépe� a for‐ és nonprofit magán 

felnő�képzők nagyvolumenű rendszere, és emelle� a '90‐es évek elején létrejö� az állami képzőközpontok regionális 

hálózata. 

2010 után erőltete� szerkezetváltás ment végbe, melynek folyamata mai napig tart, irányai, hangsúlyai ugyanakkor 

többször változtak.

2011‐ben a piaci szereplők „megrendelésére” leépíte�ék a kiváló infrastruktúrájú állami fenntartású regionális 

képzőközpontokat, amelyek különösen a foglalkoztatást elősegítő képzések és szolgáltatások terén nagy tapasztalatokkal 

rendelkeztek.³³³ A központokat egy nagy intézmény, a Türr István Képzőközpont alá rendelték, amely azonban egyre 

csökkenő mértékben folytato� képzéseket, viszont egyre nagyobb szerepet kapo� az uniós források elköltésében. A 2016‐ig 

működő intézmény által levezényelt, általában uniós forrásból finanszírozo� programok erőltete�ek és korrupciógyanúsak 

voltak.³³⁴

Az iskolarendszer preferálását szolgálta, hogy ingyenessé te�ék először az első, ezután pedig a második szakma iskolai 

rendszerű felnő�oktatásban való megszerzését, majd egy szakképesítés nem formális oktatásban, de iskolák égisze ala� 

történő megszerzését is,³³⁵ miközben ezeknek a képzéseknek a felnő�képzés keretében való norma�v támogatását 

megszünte�ék. A szakképzési iskolarendszer azonban még az állami források és az adminisztra�v beavatkozások 

protekcionizmusa melle� sem képes teljes mértékben kiváltani a munkaerőpiaci ak�v eszközként beágyazo� állami 

felnő�képzési intézményrendszert és a piaci képzőket, különösen úgy, hogy a felnő�ek oktatására létrejö� alapítványi 

iskolákat előzőleg már ellehetetleníte�ék.³³⁶ A felnő�képzés ugyanis andragógiai módszertani tudást, sajátos 

képzésszervezési gyakorlatot, az iskolákban megfelelőnél nagyobb alkalmazkodókészséget igényel. A sokszínűséget 

csökkente�e, hogy a közszféra kötelező képzéseit egyes felsőoktatási intézményekhez rendelték, csak különleges esetekben 

engedve meg a for‐ és nonprofit intézményeknek korábbi képzéseik folytatását. Az autonómiák megszüntetése, a 

sokszínűség, a krea�vitás, az egyediség visszaszorítása vagy kiiktatása önmagában is minőségrontó tényező. A felnő�képzés 

egyik lényeges sajátossága a rugalmasság, az egyedi igényekre való reagálás képessége, melyet a szolgáltatást nyújtók 

érdekeltsége és mo�vációja is mozgat. A centralizált gigaszervezetek kevésbé vagy egyáltalán nem teszik lehetővé e 

kritériumok érvényre jutását.

Az engedélyhez kötö� képzések minőségét tovább rontja, hogy míg korábban az akkreditáló testület szakmai en�tásként 

működö� és szakemberekből állt, a szakértői rendszer pedig nyito� volt és szakmai, módszertani há�érintézmény bázisán 

működö�, addig ez a helyzet fokozatosan megváltozo�. 2020‒21‐ben a felnő�képzési szakértői és vizsgáztatói piacot is 

újraoszto�ák.³³⁷ A mozgatórugó a képzési források átcsoportosításán túl feltételezhetően a kurzustól bármilyen mértékben 

független tevékenységek és szereplők kiiktatása lehete�.

Bár a közművelődés kiterjedt intézményrendszere az iskolákkal ellentétben megmaradhato� az önkormányzatoknál, és 

szolgáltatásai – köztük a művelődő közösségek támogatása – az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartoznak, az erre a 

célra biztosíto� állami norma�va igen alacsony, az infrastruktúra és humán erőforrás fenntartására kevés pénz jut, a 

közművelődési dolgozók közalkalmazo� jogviszonyának megszüntetése pedig megkönnyí� a szakemberek elbocsátását. A 

színvonal romlásához vezet az is, hogy a közművelődés terén a szakmai há�eret biztosító Nemze� Művelődési Intézetet 

Budapestről egy nehezen megközelíthető kis faluba, Lakitelekre telepíte�ék, és a kormányközeli Lakiteleki Népfőiskola 

Alapítvány tulajdonába adták.

 

333   Ezek a foglalkoztatáspoli�kai ágazat hatásköréből átkerültek először az ún. társadalmi felzárkózási ágazathoz, mely később egyesült a szociális ágaza�al, majd később a 
képzőközpontok torzói a Belügyminisztérium ún. társadalmi esélyteremtési szakterületénél kötö�ek ki, ekkorra már elveszítve szakmai, módszertani és tárgyi 
erőforrásaik szinte teljes egészét.

334   A legkirívóbb példa erre a 2015‐ös ún. téli közmunkásképzés, amelyen a közmunkásoknak kötelező volt részt venni. A legtöbb közmunkást az alapkészség‐fejlesztő 
képzésekbe iskolázták be – olyanok is voltak köztük, akik felsőfokú végze�séggel rendelkeztek. Magukat a képzéseket felnő�ek képzésére nem felkészíte� általános és 
középiskolák végezték, kevés többletpénzért, használható tananyag nélkül. A közpon� tanterv nem tartalmazo� sem informa�kai, sem álláskeresési, munkajogi, 
életpálya‐építési elemeket.

335   2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.

336   Bővebben lásd a szakképzésről szóló fejezetet.

337   Doros Judit: Felnő�képzés: megvan az előre megfontolt szakmaiatlanság eredménye. Népszava, 2021. 09. 13.
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FINANSZÍROZÁS

Jelenleg a felnő�képzési célú állami költés nagysága nem megállapítható. A költségvetésben a korábbiakkal ellentétben 

nincs külön sora a felnő�képzésnek,³³⁸ a szé�agoltság mia� a programokat különböző előirányzatok részeként 

finanszírozzák. Túlzo�an nagy a projekt alapú finanszírozás aránya, ami lehetetlenné teszi a hosszú távú programokat.

A projektekben létrejö� kapacitások hamar amor�zálódnak, sokszor a kötelező fenntartási időszak ala� vegetálás után 

megszűnnek. 

Míg a nemzetközi trend a felnő�képzés szereplőinek bevonása a képzési döntésekbe és az állami források egy részének 

személyek és vállalkozások számára történő átengedése, Magyarországon 2011‐től lényegében a közpon� költségvetési 

poli�ka keretei közö� működik a hazai felnő�képzés finanszírozása és az EU‐s társfinanszírozás lehívása.

Bár korábban is meghatározó szerepe volt annak, hogy az állam munkabér utáni járulékok formájában összegyűjtö�e, majd 

visszaoszto�a a felnő�képzésre szánt forrásokat, voltak kezdeményezések a résztvevők saját döntésével és 

felelősségvállalásával történő finanszírozásra is. Néhány évig a felnő�képzésre költö� összeg után adókedvezményt 

lehete� igénybe venni, a vállalatok képzési igényeinek finanszírozására a szakképzési hozzájárulás egy részének elengedése 

biztosíto� forrást. Lehetőség volt arra is, hogy a vállalkozások a befizetendő szakképzési hozzájárulás egy részét közvetlenül 

a képzőintézményeknek adják, és ezzel befolyásolják a képzési kínálatot és tartalmat. A munkáltatói járulékként befolyó 

források elosztásáért egy önkormányza� jellegű tripar�t testület, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) felelt. Ezek 

a lehetőségek megszűntek. 2021‐től ugyan széles körben lehetségessé vált képzési hitel felvétele, és a vállalkozások is 

könnyebben juthatnak támogatáshoz, azonban a teljesen ingyenes – és így egyéni felelősségvállalást nem kívánó – iskolai 

rendszerű felnő� szakképzéstől eltekintve továbbra sem létezik olyan felnő�képzési célokat szolgáló vissza nem fizetendő 

pénzforrás, amelyet szabadon lehetne felhasználni. További központosítást jelent, hogy megszűntek a felnő�képzésre, 

szakképzésre elkülöníte� költségvetési források.³³⁹

2019‐hez képest a felsőoktatáspoli�ka legfőbb jellemzője, a felsőoktatás volumenének csökkenése változatlan maradt, 

miként ennek legfontosabb következményei is: az, hogy Magyarország szembe megy a világban tapasztalható fejlődéssel, és 

az is, hogy a zsugorodásnak elsősorban a hátrányosabb helyzetű rétegek a kárvallo�jai. A felsőoktatásba jelentkezők száma 

2020‐ban jelentősen visszaese�. Ennek két fő oka az emelt szintű ére�ségi és a nyelvvizsga előírása a jelentkezés 

feltételeként, bár utóbbit az utolsó pillanatban felfüggeszte�ék. Az alap‐ és osztatlan képzésre jelentkezők száma 2019‐ről 

2020‐ra 90 ezerről 71 ezerre, az ilyen képzésekre felve�ek (tehát a felsőoktatásba először belépők) száma 66 ezerről 55 

ezerre csökkent. 2021‐ben némi korrekció következe� be, a jelentkeze�ek száma 77 ezer, a felve�eké 60 ezer volt – tehát a 

jelentkezőké még mindig mintegy 14, a felve�eké 9%‐kal kevesebb, mint 2019‐ben.³⁴⁰

FENNTARTÓVÁLTÁS, ÁLPRIVATIZÁCIÓ A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN

A felsőoktatáspoli�ka legfontosabb új eleme az állami egyetemek „magánosítása” avagy „alapítványosítása”, hivatalos 

nevén: a fenntartóváltás. Ami történt, az egyfelől priva�záció annyiban, hogy az érinte� egyetemek formailag 

magánegyetemekké váltak, az állammal való viszonyukat a költségvetési intézményi státusz helye� a magánjog szabályozza, 

másfelől viszont magántőke bevonására nem került sor, az intézmények fölé a kormány által kineveze� kuratóriumok a 

fenntartói jogokat (melyeket egy 2021 decemberében kelt törvénymódosítás kis megszorítással még a tulajdonos jogaival is 

megtoldo�)³⁴¹ az őket kinevező kormánytól ajándékba kapták.

A folyamat azzal kezdődö�, hogy a kormány a Budapes� Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait 2019. július 1‐től átadta az 

általa létrehozo� alapítványnak. Az alapítvány alaptőkéjét az állam biztosíto�a azzal, hogy ráruházo� az állami vagyonból egy 

jelentős részvénycsomagot. Ennek jövedelme kell, hogy az egyetem működési bevételeivel együ� fedezze annak kiadásait.³⁴²

338   A felnő�képzés finanszírozására a 2000‐es évek második felében évente mintegy 30‐35 milliárd Ft juto�.

339   A foglalkoztatási célú képzések fedezetét biztosító munkavállalói járulékot beolvaszto�ák a szociális hozzájárulásba, az idei év végén pedig a szakképzési hozzájárulás is 
megszűnik.

340   h�ps://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_sta�sz�kak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/elmult__/kepzesi‐szintenkent, letöltve 2021. 12. 30. Az első helyen 
jelentkezőket ve�ük számba, a pó�elvételizőket nem tekinte�ük új jelentkezőnek (de a keresz�éléves jelentkezőket igen).

341   2021. évi cxlvii. törvény, 51. §

342   Az alapítvány létrehozásáról és a vagyonju�atásról a 2019. évi XXX. törvény rendelkezik.
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Az alapítvány kuratóriumát a kormány nevezte ki, és átruházta rá az alapítói jogokat is, ezzel a kuratóriumi tagok 

visszahívásának lehetőségéről is lemondo�. A következő lépésben, 2020 tavaszán jelente�ék be hat további egyetem 

alapítványi fenntartásúvá alakítását. Ezek esetében már nem lehete� szó a fenntartást biztosító tőke ju�atásáról, hanem a 

finanszírozást a jövőben döntően az alapítványok és az állam közö� szerződéseknek kell biztosítania. Ehhez a hat 

intézményhez meglepetésszerűen csatlakozo� – korántsem önszántából – egy hetedik is: a Színház‐ és Filmművésze� 

Egyetem (SZFE). Az új fenntartó mindenü� a 2020‒21‐es akadémiai évtől lépe� működésbe. 2020 végétől kezdve ennek a 

kormány által vezérelt folyamatnak újabb, harmadik szakasza következe� be. Alapítványi fenntartásba került a Szegedi és a 

Pécsi Tudományegyetem, valamint a hasonló funkciót betöltő Debreceni Egyetem is, holo� nem sokkal korábban még olyan 

kormányza� álláspont hangzo� el, hogy erről nincs szó. Ebben a fázisban rajtuk kívül hét egyetem válto� fenntartót. Az 

alapítványok létrehozásáról szóló törvények 2022. január elsejével irányozzák elő azt, hogy az állam a Corvinushoz 

hasonlóan az alapító jogait is átruházza a kuratóriumokra. Ez annyit jelent, hogy a jövőbeli kormányoknak semmiféle 

befolyásuk nem lesz a kuratóriumok összetételére. Szemben az összes alább említendő nemzetközi példával, az egyetemnek 

sincs erre semmilyen befolyása, továbbá a kuratóriumok szerveze� és működési szabályzata sem nyilvános. A kuratóriumi 

tagok kiválasztása deklaráltan poli�kai indí�atású volt: Orbán Viktor „nemze� gondolkodású” (értsd: Fidesz‐hű) emberekre 

akarta bízni a feladatot. Egy egyetemet és több pedagógusképző kart az állam átado� a katolikus egyháznak, továbbá 

alapíto� egy újabb, főleg borásza� profilú egyetemet is, állami pénzből, de gyakorla�lag a kormány által kineveze� 

kuratórium magántulajdonaként. Végeredményben a magyar felsőoktatásban három állami intézménynek maradt 

volumenében jelentős szerepe: a budapes� Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, a Budapes� Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemnek és a kormányzat kivételes támogato�jának és bázisának számító, sajátos jogállású 

Nemze� Közszolgála� Egyetemnek. Rajtuk kívül két művésze� egyetem és egy főiskola van még állami fenntartásban. 2021 

szeptemberében a magyar felsőoktatás hallgatóinak mintegy 70%‐a kezdte az évet magánegyetemeken; három évvel 

korábban ez a szám 15% ala� volt.

Ezt a felsőoktatás működési feltételeit alapjában megváltoztató folyamatot semmiféle nyilvános társadalmi vita nem előzte 

meg. Az átalakítás értelméről és céljairól kizárólag néhány egyszerű sémára redukálható kormányza� állásfoglalás hangzo� 

el, melyeknek fő mo�vuma a felsőoktatás működésével kapcsolatos, korábban ismert, és a Há�al Európának kötetben már 

elemze�, legnagyobbrészt megalapozatlan kri�ka volt. Nem került sor a folyamat során keletkeze� tapasztalatok objek�v 

értékelésére sem, holo� az első átalakítást még deklaráltan kísérletnek szánták. Azonban a kormányzat minden erejével 

sie�e�e a történéseket, és ehhez maximálisan kihasználta a pandémia által teremte� helyzetből adódó lehetőségeket: 

egyrészt leegyszerűsödö� a jogalkotás, másrészt a �ltakozási lehetőségek nagymértékben leszűkültek. 

Az átalakítást egyöntetű ellenkezés egyedül az SZFE‐n fogadta. I� nagyarányú �ltakozó mozgalom indult el, amelyről keretes 

anyagunkban szólunk. A legtöbb egyetemen a passzív elfogadás volt a jellemző, amit megkönnyíte�ek az átalakításhoz 

kapcsolt ígéretek (lásd alább). Néhány egyetemen komoly vita bontakozo� ki, főleg a harmadik fázisban, amikor az egyetemi 

szenátusoknak maguknak kelle� kérniük az átalakítást. Volt, ahol az egyetemi eljárásrendet nyíltan megsértő 

manipulációkkal törték le az ellenállást, �ltakozást, de arra is volt példa, hogy a vita kulturált keretek közö� folyt, viszont 

néhány szereplő színfalak mögö� megdolgozásával sikerült a szükséges többséget megszerezni az átalakítási javaslathoz. 

Szerepet játszo� a javaslatok elfogadtatásában az a nagyarányú fejlesztési program, amit a kormány az Európai Helyreállítási 

és Rezilienciaépítési Eszköz hitelrészére alapozo�, és a célkitűzéseinek teljesítésére több mint ezer milliárd forintot meg is 

pályáztato� az egyetemekkel. (Ez a magyar felsőoktatás történetében egészen példátlan méretű fejlesztési forrás le� 

volna.) A hitel felvételétől a kormány végül is visszalépe�, jelen pillanatban viszont azt ígéri, hogy más forrásból biztosítani 

fogja ezt a pénzt. Talán nagyobb szerepe volt azoknak a lényegesen kisebb volumenű, de megfoghatóbb ígéreteknek, 

amelyeket a tűrhetetlen bérhelyzet javítására te�ek – ugyancsak a fenntartóváltás elfogadásához kötve a különben is 

szükséges fejlesztést. 

A fenntartóváltás céljainak elérése érdekében a jogszabályi környezetet is többször megváltozta�ák. A magánjogban létező 

alapítványi forma nem biztosíto� megfelelő jogi há�eret ezeknek az alapítványoknak a működtetéséhez, ezért először a 

Corvinus kedvéért létrehozták a „vagyonkezelő alapítványt” (2019. évi XIII. törvény), majd a többi, eltérő helyzetű 

alapítvány kedvéért a „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt” (röviden KEKVA, 2021. évi IX. törvény).³⁴³ 

343   Lásd erről bővebben kiadványunk Új �pusú alapítványok a hatalomátmentés szolgálatában című fejezetét.
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Az új „magánegyetemek” kedvéért két lépésben is kiterjeszte�ék azokat a többletjogokat, amelyekkel a magánfenntartók 

rendelkeznek (szemben az állami fenntartóval).³⁴⁴ Minden esetben az egyetemi szenátusok jogkörének rovására történt a 

kiterjesztés, olyan formában, hogy a törvény lehetőséget ado� a magánfenntartónak ezen jogok elvonására, és ezzel a 

lehetőséggel minden kuratórium majdnem minden jogosítvány tekintetében élt is. Ez elég világosan sér� az egyetemek 

Alaptörvényben is kimondo� önállóságát (X. cikk (3) bek.).

Az SZFE élére kineveze� kuratórium elleni egyik perben a bíró az Alkotmánybírósághoz fordult e kérdés �sztázása érdekében. 

Más beadványokkal ellentétben (több ilyen születe�) a bírói beadványokkal kapcsolatban az alkotmánybírósági eljárásnak 

van határideje, amit az AB csak kismértékben lépe� túl. Közben az Országgyűlés a fentebb említe� 2021. évi IX. törvényben a 

KEKVA‐k által fenntarto� egyetemek tekintetében felülírta az előbb említe� módosításokat: azokban a kérdésekben, ahol 

elve�ék a szenátusoktól a döntési, illetve egyetértési jogot, legalább véleményezési jogot biztosíto�ak számukra. Ezt az 

Alkotmánybíróság már elegendőnek tarto�a az alkotmányos követelmények kielégítéséhez, így az alaptörvény‐ellenességet 

vélelmező beadványt elutasíto�a – hangsúlyozva emelle�, hogy a véleményt „figyelembe kell venni”.³⁴⁵

A fenntartóváltás legvitato�abb következménye az egyetemek autonómiájában beállo� változás. A kormányoldal állítása 

szerint a fenntartóváltással az intézmények autonómiája megnő�, hiszen e�ől fogva nem alárendeltjei az államnak, hanem 

szerződéses partneri viszonyban vannak vele. Az állam az általa finanszírozni kívánt képzéseket megrendeli az intézménytől, 

és ezért fizet. E leegyszerűsítő álláspon�al szemben az egyetemi autonómia nem pusztán az államtól való függetlenséget 

jelen�, hanem azt is, hogy az egyetemi közösség maga kormányozza önmagát, az általa választo� vezető testületeken és 

személyeken keresztül. Egy KEKVA‐fenntartásba került egyetemen az alapítvány kuratóriumát nem választo�a meg senki, 

viszont számos, az egyetemi autonómia tartalmát adó, alapvető fontosságú jogkör az egyetemi szenátustól a kuratóriumhoz 

kerül át (talán a két legfontosabb ezek közül a szerveze� és működési szabályzat kialakítása és a rektorjelölt 

megválasztásának joga). Az alapítvány valóban autonóm, amennyiben saját ügyeiben és az általa kormányzo� egyetem 

ügyeiben mindent maga dönt el, minimális törvényi korlátozásokkal – az egyetem viszont a legkevésbé sem az, hiszen 

önkormányzatának csak lényegtelen döntési jogai maradnak. Az alapítvány jogilag független a jelenlegi és minden jövőbeni 

kormánytól, viszont informális függelmi helyzetről lehet beszélni azzal a poli�kai erővel szemben, amely őt ebbe a pozícióba 

helyezte. Az egyetemi fenntartóváltás tehát annak a törekvésnek a része, hogy az állami funkciókat kiszervezzék és a jelenleg 

hatalmon lévő poli�kai erő informális és leválthatatlan befolyása ala� tartsák. A kuratóriumokba igen nagy arányban 

kerültek be a kormánypárt ak�v vagy visszavonult poli�kusai, kormányközeli üzletemberek, de még az akadémiai szférából 

kisebb számban bekerült kuratóriumi tagok esetében is egyértelműek a kiválasztás poli�kai szempontjai.

A máris érvényesülő legfontosabb gyakorla� következménye a priva�zációnak az, hogy az érinte� egyetemek költségvetése 

kikerül az állami költségvetésből, abban már a folyó évtől kezdve csak a nekik nyújto� támogatás szerepel. Hogy ezt és egyéb 

bevételeiket hogyan köl�k el, annak nyilvános kontrollja teljességgel megszűnt – hiszen „magánintézményekről” van szó. 

Mint az SZFE példája mutatja, a kuratóriumok jogállása és kiválasztása együ�esen lehetővé teszi, hogy az általuk irányíto� 

egyetemek tevékenységére, arculatára a jelenlegi kormányzat irányultságának megfelelő poli�kai‐ideológiai befolyást 

gyakoroljanak.³⁴⁶

A világban számos helyen működnek sikeresen alapítványi fenntartású egyetemek, több észak‐európai országban van példa 

arra is, hogy állami egyetemeket alakítanak át ilyen módon. A fen�ekben leírt problémák a formailag hasonló magyar 

átalakítási folyamatnak azokkal a sajátosságaival kapcsolatosak, amelyek élesen eltérnek az említe� skandináv példáktól.

Az egyetemi világban mindenü� gondot jelent azonban, hogy a financiális, rentabilitási szempontok eluralkodnak az 

akadémiai szempontok és a társadalmi szerepvállalás fele�, és ez erősebben érvényesül a vállalkozás jellegű, mint az állami 

fenntartású szerveze� formákban. Már a korábbi években – részben a súlyos alulfinanszírozo�ság következtében – számos

intézményben súlyos belső konfliktusokat okozo� az, hogy egyes képzések, területek úgymond „eltartják”, 

„keresz�inanszírozzák” azokat, amelyek esetleg jellegüknél fogva nem képesek megfelelő mértékben bevétel termelésére. 

A fenntartóváltás érezhetően felerősí� ezeket a tendenciákat, több alapítványi vezető nyilatkozatai pedig kifejeze�en a 

„vállalatszerű” működést hangsúlyozzák, egyenesen megbélyegezve azokat, akik szerint az egyetem mégsem profitorientált 

vállalkozás. Ahol kibontakozo� belső vita a fenntartóváltással kapcsolatban, o� világos volt, hogy a szereplők érdekeltségei 

344   A Nemze� Felsőoktatási Törvény 2019‐es (XIX. törvény), illetve 2020. évi módosítása.

345   21/2021. (VI. 22.) AB határozat.

346   „A mostani kormány … deklarálta, hogy minden olyan kutatást, szakot, ami a nemzetépítéshez hozzájárul … támogatni fog” – nyilatkozta Lánczi András, aki a Corvinus 
rektora volt a modellváltás ala�. h�ps://magyarnemzet.hu/belfold/2021/09/az‐egyetem‐eszmeje‐a‐tet, letöltve 2021. 12. 30.
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és álláspontjai ennek megfelelően válnak szét: akik profitábilis tevékenységet folytatnak, abban reménykednek, hogy ennek 

hasznából többet fognak látni, akik pedig aligha képesek erre – például a pedagógusképzés résztvevői –, azok a�ól tartanak, 

hogy még hátrányosabb helyzetbe kerülnek az egyetemen belül. 

A „vállalatszerű működés” irányába te� változás az is, hogy a fenntartóváltással az oktatók elvesz�k közalkalmazo� 

jogállásukat, ehelye� a Munka Törvénykönyve általános szabályai vonatkoznak rájuk. Ez megkönnyí� az intézmények 

vezetése számára a leépítéseket, az oktatókat pedig súlyosan kiszolgáltato�akká teszi vele szemben. Nem került sor olyan 

megoldások intézményesítésére, amelyek a tudományos és oktatási műhelyek stabilitását, folyamatosságát biztosítanák, 

mint például egyes országokban a vezető oktatók határozatlan időre szóló kinevezése (tenure).

Az ellenállás művészete: a Színház‐ és Filmművésze� Egyetem esete

2020‐ban több médium is az „Év emberének” választo�a a Színház és Filmművésze� Egyetem (SZFE) közösségét, 

amely határozo�an és látványosan szállt szembe a kormányzat felsőoktatási modellváltásnak neveze� 

törekvéseivel. Az elszánt tekintetű, sárga alapon feltarto� tenyeret ábrázoló maszkot viselő fiatalok képe 

ikonikussá vált, így szerepelt a Na�onal Geographic magyar kiadásának idén januári címlapján is.³⁴⁷

A Nemze� Együ�működés Rendszerének elmúlt fél év�zedében nem volt hasonló mértékű és felhajtó erejű 

ellenállás, s ahogy a mesékben, i� is az ágazat legkisebb szereplője okozta váratlanul a legnagyobb felfordulást, 

még ha a méretéhez és lehetőségeihez képest egyaránt heroikusnak mondható erőfeszítései végül nem is 

veze�ek eredményre. A törvénykezési folyamat lezárult, az egyetemfoglalást be kelle� szüntetni a járványügyi 

intézkedések mia�, az új tulajdonosi struktúra birtokon belülre kerülve a saját képére formálta az egyetemet, 

melynek számos tanulója, oktatója és dolgozója Freeszfe néven kivonult a küzdelem konkrét és szimbolikus 

teréből, s ma a magyar civilszféra egyik új belépőjeként küzd a létéért.³⁴⁸

Az egész dráma szűk másfél év ala� játszódo� le, amely időszak nagyjából egybeese� a Covid‐járvány első 

három hullámával is. Az események viharos gyorsasággal köve�ék egymást, mégis �sztán elhatárolható 

szakaszokra bonthatóan elemezhetők, amit megkönnyít, hogy az érinte�ek rendkívül alaposan dokumentálták 

őket, és a média is kiemelt figyelmet szentelt nekik. Ugyanakkor a véletlennek és az improvizációnak is 

meghatározó szerepe volt a kormányza� és az egyetemi oldalról egyaránt. Míg a hatalom egyfajta kísérle� 

terepként kezelte az SZFE‐t hatalomkiterjesztési szándékainak tesztelésére, a hallgatók, az oktatók és a 

munkatársak fokozatosan kialakuló közössége egy korábban ismeretlen bázisdemokra�kus praxis kollek�v 

tapasztalatát élte meg és adta át a társadalom arra fogékony köreinek.

Az SZFE esetében az Orbán‐rezsim két, amúgy párhuzamos transzformációs törekvése került pillanatnyi 

fedésbe, ami a szélesebb nyilvánosság számára is láthatóvá te�e a kormányhű sajtóban „szakpoli�kaiként” 

kezelt, s emia� a közvélemény részéről többnyire közönnyel kísért változtatásokat.

Az egyetemek alapítványi fenntartóhoz történő kiszervezése és az elitváltást sürgető állami „kulturkampf” egy 

térbe kerülve olyan zajt eredményeze�, amely messze túlmutato� a legkisebb magyar felsőoktatási intézmény 

sorsán. Az állam által kijelölt kuratóriumnak elvben a fenntartó szerepét kelle� volna átvennie ‒ az egyetem 

oktató és tudományos tevékenységébe való beleszólás nélkül. Ezzel szemben a kurátorok folyamatosan, durván 

és nyíltan a gondjaikra bízo� művésze� képzőműhely hagyományai, értékei, tagjai, szabályai ellen foglaltak állást 

és cselekedtek. A közintézmény ilyen módon lebonyolíto� megszállása az utolsó, liberálisnak tarto� szellemi 

központ felszámolására irányult.³⁴⁹

A 2020 tavaszán a kiszámíthatóbb finanszírozás felszínes ígéretével indokolt átalakítás valójában az egyetemi 

autonómia megszüntetését, azaz ebben az esetben egy sokév�zedes alkotói‐oktatási metódus megdöntését és 

347   h�ps://ng.24.hu/magazin/2021_januar/, letöltve 2021. 12. 30.

348   h�ps://www.freeszfe.hu, letöltve 2021. 12. 30.

349   h�ps://boon.hu/hazai‐kultura/szfe‐liberalis‐klub‐helye�‐egyetem‐5871710/, letöltve 2021. 12. 30.
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az azt képviselő művész establishment kiszorítását célozta.³⁵⁰ Ahogy az összes érinte� egyetemet, úgy az SZFE‐t 

is azzal álta�a a kormányzat, hogy a magánosítás révén kikerül az adminisztra�v szempontból merev, poli�kai 

kiszolgáltato�ságot jelentő állami fennhatóság alól. Valójában viszont az egyetemnek a mindenkori kormánytól 

való alárendeltségét  az válto�a föl, hogy teljes függőségbe került a mindörökre leválthatatlan kuratóriumtól, 

amely meglehetősen leplezetlenül a jelenlegi kormány poli�kai és ideológia céljainak megvalósítását, 

mindenekelő� a kulturális elit lecserélését, a jövő generációk elterveze� szellemi áthangolását és a kulturális 

kánonváltást szolgálja.³⁵¹ Az SZFE esetében a kiválaszto�ak személye ‒ azáltal, hogy személyes ambícióik, illetve 

sérte�ségeik is ilyen irányba hajtják őket ‒ tartós garancia ezeknek a tendenciáknak az esetleges 

kormányváltáson is túlnyúló érvényesülésére. Tevékenységüket az SZFE korábbi vezetésével szemben igen 

szűkmarkú kormány anyagilag bőségesen támogatja, ők pedig a rendelkezésük alá került közvagyont (a 

támogatási összegeket és az eddigi vagyonelemeket, pl. ingatlanok) mindenféle szakmai kontroll és felelősség 

nélkül használhatják föl.³⁵²

2020 tavaszán a fenntartóváltás tervének nyilvánosságra kerülése után az egyetemi vezetés annak érdekében 

vívo� csatát a kormányza�al, hogy az intézmény képviselőinek bevonásával és a hatályos szabályozási keretek 

közö� szülessen döntés az SZFE sorsáról. Amikor a nyár elején minden kísérlet kudarcot vallo�, és a parlament 

megszavazta az SZFE alapítványi átalakításáról szóló törvényt, fokozatosan a hallgatók ve�ék kezükbe az 

események alakítását, és a �ltakozás változatos performa�v formákat öltö�. Ezek megvalósításában a hallgatók 

értelemszerűen támaszkodtak színházi és filmes tanulmányaikra, ám a szimbólumok használata, a civileket 

megmozgató rendezvények lebonyolítása, a szolidaritási hálózatok megszervezése, a dokumentáció kialakítása 

és a rendszeres tömegtájékoztatás biztosítása mind olyan innovációnak bizonyult, amelyek hatása messze 

meghaladta a hagyományos iskolai kereteket.

A rendkívüli teljesítmény bázisa a demokra�kus egyeztetés és döntéshozatal pla�ormjaként létrehozo� Fórum 

volt, amelynek minden egyetemi polgár egyenrangú tagja volt, s amely szinte naponta ülésezve ve�e át az 

irányítást, miután az egyetem vezetősége az időközben kineveze� kuratórium autonómiasértő rendelkezései 

elleni �ltakozásul lemondo�, majd a tanári kar jelentős része sztrájkba lépe�.

Az ősz a szeptember elsejére virradó spontán egyetemfoglalás jegyében telt. Az occupy mozgalom egyedi 

adaptációjaként a hallgatók beköltöztek az egyetem épületeibe, megakadályozva az illegi�mnek tarto� új 

vezetés tagjainak a belépését, munkába állását. A rendkívüli helyzet természetesen boríto�a a hagyományos 

oktatási menetrendet is, a tanév a Tanköztársaság kikiáltásával kezdődö�, és alulról szerveződő, kollek�v 

workshopokkal, fórumozással és krea�v köztéri akciók megvalósításával telt. A 71 napos időszak csúcspontja az 

október 23‐i nemze� ünnepre szerveze� felvonulás volt, amely hallgatólagosan az ellenzék nem hivatalos 

megmozdulásává vált, s �zezres tömeget szólíto� utcára.³⁵³ Eközben az új tulajdonos ul�mátumokkal, 

megszorításokkal és adminisztra�v zsarolással igyekeze� megtörni az egyetemfoglalókat,³⁵⁴ akik a nyilvánvaló 

törvénytelenségek ellen jogi eljárások sokaságát indíto�ák el, melyek közül néhányat meg is nyertek. Az 

állóháború híre egészen Strasbourgig juto�, ahol nyilvános bizo�sági meghallgatáson fejthe�ék ki 

álláspontjukat a felek képviselői.³⁵⁵

A blokádnak végül a súlyosbodó járványügyi helyzet vete� véget, amikor novemberben az egyetemeken is át 

kelle� állni a távollé� oktatásra, s az épületek bezártak. Még ezt követően is az online‐ellenállás számos 

formájával igyekeze� életben tartani az időközben egyesüle� formát öltö� Freeszfe a közvélemény támogató 

érdeklődését, de a hosszú karanténlét értelemszerűen szétzilálta a hálózatot.

350   h�ps://444.hu/2020/08/02/tobb‐oktato‐is‐felmondo�‐miutan‐a‐kormany‐vidnyanszkynak‐adta‐a‐szin‐es‐filmmuvesze�‐egyetemet, letöltve 2021. 12. 30.

351   A Fidesz‐kormány ideológiai céljairól, az elitcseréről lásd Az Orbán‐rendszer új vonásai című fejezetet.

352   Meg kell jegyezni, hogy a kuratórium – az SZFE és a többi „priva�zált” egyetem esetében is – pénzügyileg felelős a tevékenységéért, de afele�, hogy 
milyen tudományos és oktatási célokat követ és milyen gazdasági döntéseket hoz, semmiféle kontroll nincsen.

353   h�ps://hu.euronews.com/2020/10/23/oktober‐23‐an‐is‐tuntetnek‐az‐szfe‐s‐diakok, letöltve 2021. 12. 30.

354   h�ps://magyarnarancs.hu/belpol/a‐vidnyanszky‐fele‐kuratorium‐ervenyteleni�‐az‐szfe‐oszi‐felevet‐134716, letöltve 2021. 12. 30.

355   h�ps://azonnali.hu/cikk/20201027_igy‐beszeltek‐el‐egymas‐melle�‐a‐felek‐az‐szfe‐ugyeben, letöltve 2021. 12. 30.
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A figyelem ebben a 2021‐es időszakban az új vezetést bojko�áló, a tanulmányaik hivatalos kereteit hátra hagyó 

osztályok diplomamentő konstrukciójának, az Emergency Exitnek a kialakítására összpontosult. A példátlan 

szolidaritási akció keretében 6‐8 európai egyetem vállalta, hogy saját diplomájával ismeri el az érinte� osztályok 

tanulmányait, még akkor is, ha az utolsó szemesztereket az intézményi kereteken kívül végzik el (de az erede� 

tanmenet alapján). Az ak�v hallgatói állomány közel fele hagyta el az SZFE‐t, a tanári kar egyharmada is 

felmondo� tavasszal, s azóta önkéntes alapon zajlik a munka, az első diplomaosztókra a napokban kerül sor 

Ausztriában és Németországban.³⁵⁶ A Freeszfe Egyesület pedig részben a Budapestről elüldözö� CEU épületébe 

befogadva felnő�képzési kurzusokat indít és ismere�erjesztő előadásokat tart, így őrizve a 155 éves hagyományt.

356   h�ps://444.hu/2021/10/05/jovo‐heten‐kapnak‐diplomat‐az‐elso‐freeszfe‐s‐vegzosok, letöltve 2021. 12. 30.

357   h�ps://www.direkt36.hu/kinai‐hitelbol‐keszul‐a‐magyar‐felsooktatas‐oriasberuhazasa‐a‐kormany‐mar‐oda‐is‐igerte‐egy‐kinai‐cegnek/, letöltve 2021. 12. 30.

358   Panyi Szabolcs egyike azoknak, akiket a Pegasus kémszo�verrel figyelte�ek meg: h�ps://www.direkt36.hu/leleplezodo�‐egy‐durva‐izraeli‐kemfegyver‐
az‐orban‐kormany‐es‐magyar‐ujsagirokat‐is‐celba‐ve�ek‐vele/, letöltve 2021. 12. 30.

359   Összehasonlításul: a magyar felsőoktatás egészének költségvetési támogatása 2019‐ben 288 milliárd forint volt.

 

A Fudan‐projekt

A magyar felsőoktatás átalakításának kontextusába illeszkedik a kínai Fudan Egyetem magyarországi 

kampuszának programja. 2021. április 6‐án Panyi Szabolcs, a Direkt36 oknyomozó újságírója ismerte�e az általa 

felderíte�, �tkolni próbált kormányza� elképzeléseket,³⁵⁷ majd május 14‐én a hozzájuk tartozó pénzügyi 

terveket.³⁵⁸

Közben a kormányzat április 30‐án stratégiai megállapodást írt alá a Fudan Egyetemmel. Ezek alapján áll össze 

egy olyan konstrukció, amely Magyarország szempontjából rendkívül kedvezőtlennek mondható.

Magyarország 450 milliárd forintnak megfelelő kínai hitelből és 100 milliárd forint hazai forrásból egy kínai 

építőipari vállalatnak megbízást ad egy 520 000 m2 nagyságú kampusz felépítésére (összehasonlításul a 

Budapes� Műszaki Egyetem területe: 315 000 m2). A 26 hektáros telket ingyenesen biztosítja azon a Duna‐par� 

területen, ahova korábban a Diákváros nevű kollégiumi negyedet tervezték, mely 8‐12 ezer vidéki magyar 

hallgatónak biztosíto� volna megfizethető lakhatást. A magyar adófizetők által finanszírozo� egyetemnek ezt 

követően egy államtól független vagyonkezelő alapítvány lesz a tulajdonosa és fenntartója, azaz közpénzből egy 

kínai magánegyetemet hoznak létre. Az egyetemen négy karon (Bölcsészet‐ és Társadalomtudományi, 

Orvostudományi, Természe�udományi és Mérnöki, Közpoli�kai és Üzle�) 5000 hallgató tanulna, és kb. 330 

oktató tanítana. A stratégiai megállapodásban nincs rögzítve az egyetemen tanuló magyar hallgatók száma, a 

tandíj BA‐képzésen 2,5‐3 millió, míg MA‐szinten 3,7‐4,4 millió forint lenne tanévenként. Az oktatói bérek 

terveze� átlaga havi 3,5 millió forint, a professzori bér havi 6,25 millió forint. A pénzügyi tervek szerint a várható 

bevétel így évente nagyságrendileg 20,5 milliárd, míg a működési költség 50,8 milliárd forint, azaz évente kb. 30 

milliárd forintot kellene más forrásból finanszírozni, ám a stratégiai megállapodásban a kínai fél még erre sem 

vállalt garanciát.

A kormányza� kommunikáció szerint a verseny jót fog tenni a magyar felsőoktatásnak. A verseny fogalma ebben 

a projektben sajátosan van értelmezve. Nem volt semmilyen verseny vagy közbeszerzési eljárás az 550 milliárd 

forintnyi állami támogatásra.³⁵⁹ Ennyi pénzért talán le� volna más olyan kiváló külföldi egyetem is, amely 

kampuszt létesít Budapesten. Szintén nem lesz verseny az építkezés során, hiszen az egyetemet a Kínai Állami 

Építőmérnöki Vállalat (CCCC) fogja építeni kínai alapanyagokból és kínai munkásokkal. A magyar államnak nem 

lesz többsége az egyetemi alapítványban sem, mert különben a működtetés során közbeszerzései versenyeket 

kellene kiírni.

A verseny az oktatókért, a kutatási forrásokért és a hallgatókért zajlik majd. A terveze� oktatói bérek nagyjából a 

magyar egyetemi fizetések �zszeresét jelen�k. A magyar felsőoktatás legjobb oktatóit így nem lesz nehéz 



82

elcsábítani a magyar egyetemekről és kutatóintézetekből. Az idetelepülő kiváló külföldi oktatókkal együ� a 

Fudan várhatóan eredményesen fog pályázni magyar és európai kutatási forrásokra. A hallgatókért folytato� 

verseny némileg bonyolultabb. A Fudanon a várható tandíj a magyar felsőoktatási tandíjak többszöröse. 

Kérdéses, hogy hány olyan magyar diák van, aki kellően kiváló ahhoz, hogy felvegyék, ki tudja fizetni a tandíjat, és 

tolerálja az árukapcsolást, pl. a mesterséges intelligencia és a marxizmus‐leninizmus oktatása közö�. Külföldi 

hallgatókat azonban könnyen elcsábíthat magyar egyetemektől a Fudan. Emia� főleg a magyar orvosképzések 

lehetnek veszélyben, amelyek a finanszírozás tekintetében nagymértékben támaszkodnak a külföldi hallgatókra. 

A magyar felsőoktatás tehát meglehetősen egyenlőtlen versenyre kényszerül. Különösen úgy, hogy a Fudan 

mia� jelentősen csökkenhet a terveze� Diákváros kapacitása, azaz a vidéki magyar hallgatók számára továbbra 

is nehezen megoldható kérdés marad a megfizethető lakhatás. 

A magánfinanszírozással felépíte�, amerikai akkreditációval rendelkező CEU elüldözése és a kínai Fudan 

Egyetem kampuszának magyar adófizetői forrásokból való felépítése geopoli�kai irányváltást is jelez. Mivel egy 

egyetemnek mindig van szellemi kisugárzása, hosszabb távon a nyuga� civilizációs hagyományok gyengülése és 

kulturális átrendeződés lehet a projekt legfontosabb magyarországi következménye. 

Mindezt a társadalom jelentős része határozo�an elutasítja, még a kormánypár� szavazók többsége is. A 

�ltakozások hatására a kormányzat megígérte a népszavazást, az erről szóló kérdést a választási bizo�ság át is 

engedte. Mindennek ellenére a projekt előkészítése nem állt le – a 2021. évi LXXXI. törvény alapján létrehozták a 

Fudan‐alapítványt, és az építési telekkel 14 milliárd forint értékű vagyonhoz is ju�a�ák. Szintén felállt az 

alapítványt felügyelő kuratórium, kinevezték a főigazgatóját is. A stratégiai megállapodás alapján a projektet 

igyekeznek olyan fázisba elju�atni, amikor már nem állítható le egy kormányváltás esetén sem. Mivel talán még 

nem juto� el az ügy ebbe a szakaszba, a 2022‐es választás egyik fontos tétje az ebből a Magyarország számára 

rendkívül előnytelen projektből való kiszállás lesz.
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A TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS ÁTALAKULÁSA

A kutatás‐fejlesztés (K+F) finanszírozásában több fontos változást tapasztalha�unk az elmúlt két évben. A „Kutatás‐

fejlesztés és innováció 2010–2020” című fejezetben részletesebben tárgyaljuk a magyar K+F finanszírozás alakulását, ezért 

i� csak néhány fontos elemet emelünk ki. A magyar állam négy közép‐európai országhoz képest rela�ve kevesebbet költ 

K+F‐re (a kivétel Szlovénia). Magyarországon a gazdasági szereplők K+F ráfordítása jelentősen nő� 2010 óta, de az EU‐

átlagtól mintegy hat százalékpon�al még így is elmarad. A magyar kormány saját erőforrásai helye� növekvő mértékben 

támaszkodik a magánszektor ráfordításaira, hogy felzárkózzon a nemzetközi K+F finanszírozási trendekhez. A magánszektor 

meghatározó szerepéből az is következik, hogy a bölcsésze� és társadalomtudományi kutatások ezekből a 

magánforrásokból vélhetően kevésbé részesülnek, mint azok a tudományterületek, ahol van esély a kutatási eredmények 

gazdasági hasznosítására, különösen a műszaki és éle�udományok esetében.

Az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) által felügyelt, régóta működő alapkutatási programon túl (OTKA‐

pályázatok, ld. lent) tudományos alapkutatásra a kormányzat nem írt ki jelentős pályázatokat. A tudományra fordíto� források 

nagy részét manapság nem kifejeze�en és nem elsősorban olyan pályáza� rendszerekben osztják szét, amelyeket alapkutatási 

célokra írnak ki, és amelyeket független szakmai bizo�ságokban értékelnek. Több olyan, egymástól független esetet ismerünk 

az elmúlt néhány évből, amelyek során befolyásos tudománypoli�kai szereplők egyéni, ad hoc döntései alapján kerültek 

jelentős, többmilliárdos források kutatócsoportokhoz; egyes esetekben a heves és megalapozo� szakmai bírálatok ellenére is. 

Az egyetemek és más (esetenként GONGO: government‐organised non‐governmental organisa�on) kutatóintézetek állami 

pénzből, a törvényhozó által meghatározo� mértékű feltőkésítése ezermilliárdos nagyságrendű beruházás.³⁶¹

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA (MTA) EGYKORI KUTATÓHÁLÓZATA

A legnagyobb magyarországi alapkutatási hálózat az MTA egykori kutatóhálózata. A kutatóhálózatnak az MTA‐tól 2019. 

szeptember 1‐én bekövetkeze� elcsatolása és az újonnan létrehozo� Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) alá történő 

betagolása után 2021. január 1‐től a kutatók és az o� dolgozó többi alkalmazo� elveszte�e közalkalmazo� státuszát. A 

tudományos besorolások korábbi előmeneteli rendszere is megszűnt, a munka törvénykönyve erről nem rendelkezik. Az 

előmeneteli rendszerre 2021‐től nem vonatkozik már semmilyen jogszabály, ezáltal veszélybe kerülnek az évek, év�zedek 

munkájával megszerze� tudományos beosztások és a kutatói életpályamodell. Semmilyen kutatóhálóza� életpályamodellt 

nem veze�ek be,³⁶² és a korábbi, az MTA által működtete� fiatal kutatói program is megszűnt. Ezáltal a hálózat egyre 

szé�agoltabbá válik a belső működés, a bérügyek, valamint az előmeneteli rendszer tekintetében is.

A hálózaton belül történt néhány kisebb átalakulás, több intézet függetlenede� a korábbi kutatóközpontjától,³⁶³ de az ELKH 

Titkárság azon 2021 tavaszi törekvéseit, hogy a Közgazdaság‐ és Regionális Tudományi Kutatóközpont egyik intézetét 

átadják a Belügyminisztériumnak, egyelőre nem koronázta siker.³⁶⁴ A finanszírozási modell az ELKH létrejö�ével átalakult: 

az alapfinanszírozáson túl³⁶⁵ a PhD‐val és MTA doktori fokoza�al rendelkező kutatók, valamint a nyertes külföldi pályázatok 

száma szerint, továbbá tudománymetriai paraméterek és pár ad hoc szempont alapján extra finanszírozás jár a 

központoknak és önálló intézeteknek. Ezeket a pluszforrásokat a különböző intézetek és központok vezetői egymástól olykor 

jócskán eltérő elveket követve oszto�ák el, részben tudományfinanszírozásra, részben – néha teljesen átlátható, néha 

alapvetően átláthatatlan módon megítélt – bérkiegészítésekre és teljesítménybér‐elemekre.

360   Köszönjük az Akadémiai Dolgozók Fórumának a fejezet megírásához nyújto� segítségét.

361   Erről lásd a jelentés felsőoktatásról szóló fejezetét is.

362   h�ps://adf2019.com/2020/11/26/a‐kutatoi‐eletpalyamodell‐halala/, letöltve 2021. 12. 30.

363   h�ps://elkh.org/hirek/az‐elkh‐kutatohalozat‐harom‐intezete‐a‐halozat‐reszekent‐de‐onallo‐kutatohelykent‐folytatja‐tovabb‐a‐tevekenyseget/, letöltve 2021. 12. 30.

364   h�ps://magyarnarancs.hu/belpol/bekeritve‐238593, letöltve 2021. 12. 30.

365   2019‐ben még arról volt szó, hogy az MTA kutatóhálózata semmilyen alapfinanszírozást ne kapjon: az ITM elképzelése az volt, hogy a kutatóhálózatnak minden állami 
fillérre pályáznia kelljen. Ez a terv végül az MTA‐vezetés és a kutatóhálózat ellenállása mia� meghiúsult.

TUDOMÁNYPOLITIKA

KUTATÁS A NER‐BEN³⁶⁰
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A kutatóhálózat minden központjának és önálló intézetének évente engedélyeztetnie kell az ELKH‐val a fő kutatási témákat, 

és az összes megjelent publikációt és kutatót be kell sorolni a korábban engedélyeztete� néhány téma egyikéhez.

Az engedélyeztetési folyamatban az ELKH Tudományos Tanácsa is részt vesz. Nem minden kutatóközpont/önálló intézet 

esetében történik zökkenőmentesen ez az engedélyeztetési folyamat: több példa volt arra, hogy bizonyos kutatási 

témákkal, tervekkel kapcsolatban fenntartásokkal éltek az engedélyezők, s azokat meg kelle� változtatni.³⁶⁶ Több névtelen 

kutatói forrásunk is adminisztra�v teherként írja le az engedélyeztetést: véleményük szerint ennek a folyamatnak nincsenek 

valós következményei a kutatási témákra, a születendő publikációkra vagy a kutatók tényleges munkájára. Előfordult, hogy

az engedélyeztetési folyamat során a kutatók csak á�ogalmazták a leírását annak, amit erede�leg beadtak, de a kutatás témája 

valójában nem változo�. Az eljárás megalapozo�ságával kapcsolatban helyenként felmerültek kételyek, pl. amikor olyan 

kutatási témákat kifogásolt a Tudományos Tanács, amelyek külső, már korábban elnyert pályáza� forrásból valósulnak meg.

Kérdéses, hogy hova vezet ez az eljárás, amely akár egy tudománypoli�kai pozícióharc részeként is értelmezhető, lévén a 

Tudományos Tanács tagjai nagyrészt hazai egyetemi oktatók. Az engedélyeztetési folyamat maga, illetve az esetleges 

fennakadásoktól való félelem viszont beindíthat öncenzúrázási folyamatokat, például, ha egy‐egy kutatóközpont vagy 

független intézet a fenntartó szemében „problémamentes”, „jó” intézményként szeretne feltűnni: az ELKH Titkársága 

rendelkezik ugyanis plusz anyagi forrásokkal, amelyeket saját hatáskörben, a saját maga által megállapíto� szempontok 

alapján ítél oda, néha pályáza� úton, néha anélkül, esetenként a hálózat tagjainak ötleteit is befogadva.

ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK (OTKA) 

Az OTKA a hazai alapkutatás finanszírozásának fő forrása. 2015 elő� a pályázatokat az MTA keretein belül önállóan működő 

Titkárság kezelte, 2015‐ben az NKFIH (Nemze� Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) felügyelete alá került a program. 

Az NKFIH‐t az ITM irányítja és felügyeli.  Az OTKA pályázatok értékelésénél az NKFIH elnöke által meghívo� kutatókból álló 

testületek válto�ák fel a tudományos közösség jelölése alapján korábban létrehozo� zsűriket. A 2020 elő� időszakot 

illetően eddig nincs tudomásunk arról, hogy a zsűrik által javasolt és a szakmai kollégiumok által véglegesíte� döntéseket 

felülbírálták volna a poli�kai döntéshozók. 2020‐ban viszont az NKFIH és az ITM több pályázat esetében is megváltozta�a a 

kollégiumi döntéseket. Mindez nagy port kavart a tudományos közösségen belül, számos híradás számolt be az ügy 

részleteiről. A kollégiumi döntések á�rása, a kollégiumi sorrend végén lévő pályázatok előresorolása után több zsűritag 

lemondo�, illetve �ltakozo�. Az Akadémiai Dolgozók Fórumának szakmai támogatásával egy fellebbezési mintaszöveg 

készült OTKA‐pályázók számára, valamint a kollégiumi sorrend megváltoztatása mia� több száz kutató aláírt egy, az ITM‐től 

kivizsgálást követelő nyilatkozatot. Birkner Zoltánnak, az NKFIH elnökének nyilatkozatából kiderült,³⁶⁷ hogy kilenc esetben a 

vezető kutató publikációinak számára és minőségére hivatkozva változta�ák meg a zsűri döntését, további hét esetben 

pedig „szakpoli�kailag ígéretes”, de a zsűrik által hátrébb sorolt pályázatokat támoga�ak más, a zsűriktől magasabb 

pontszámot kapo� pályázatok helye�. A „szakpoli�kailag ígéretes” szempont szubjek�vnek tűnik: több kutatásvezetőről 

név szerint derült ki, hogy az ITM felülbírálata alapján kapo� kutatási támogatást. Közéjük tartozik több olyan kutató, aki jó 

kormányza� kapcsolatokkal bír, és a kormány jelölte valamilyen fontos tudománypoli�kai pozíció betöltésére. Néhány, az 

ITM átsorolása következtében üres kézzel távozó kutatócsoport az eredményhirdetést követő botrányok után az NKFIH 

költségvetésének terhére mégis megkapta a kért támogatást.

Az egyik fő kri�kai megjegyzés az OTKA pályázatok kormányza� szereplők általi felülbírálata ellen 2020‐ban az volt, hogy egy 

utólag, a pályázatban nem nevesíte� tudománymetriai mérőeszköz (tudomanymetria.com) alapján zártak ki néhány, a 

kollégiumok által támogatandónak ítélt pályázatot a támogato�ak köréből. A mérőeszközzel szemben – amelyet előzetesen 

a tudományos közösség nem vitathato� meg, és így nem is hagyo� jóvá – többen nyilvános kri�kát fogalmaztak meg.³⁶⁸ 

KIEGÉSZÍTŐ FELSŐOKTATÁSI KUTATÁSI PÁLYÁZATOK 

A magyar állami egyetemek finanszírozása korábban alapvetően a diákok számától függö�. Az egyetemek kóros 

alulfinanszírozo�sága mára olyan mértéket öltö�, hogy a magyar tudomány, valamint a közép‐ és felsőoktatásban dolgozó 

oktatók utánpótlása is súlyos veszélybe került. 2018 óta a kormányzat kiegészítő pályáza� forrásokat nyito� meg az 

366   A kézirat lezárásakor részben még zajlanak a 2022‐es engedélyeztetési folyamatok. 

367   Kamarás, Katalin és Makara, Gábor és Soós, Sándor (2021) A „tudomanymetria.com” módszerének alkalmazhatósága pályázatok értékelésére. Magyar Tudomány, 182 
(4). pp. 437‐448, DOI: 10.1556/2065.182.2021.4.1; 

h�ps://magyarnarancs.hu/belpol/belepiszkaltak‐133019, letöltve 2021. 12. 30.; h�ps://magyarnarancs.hu/belpol/nem‐eresz�k‐238195, letöltve 2021. 12. 30. 

368   h�ps://qubit.hu/2020/09/23/hobbibol‐fejleszte�‐algoritmussal‐fenyege�‐a‐tudomany‐szabadsagat‐palkovics‐laszlo‐miniszteriuma, letöltve 2021. 12. 30.
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egyetemeknek, amelyek elvileg kutatási feladatokhoz vannak kötve, valójában a hiányos alapfinanszírozás ideiglenes és 

részleges kipótlására szolgálnak. Ezek az egyszeri tőkeinjekciók hosszú távú megoldást – stabil kutatói életpályát, 

versenyképes jövedelmet – sajnos nem garantálnak, nem tudják kompenzálni a strukturális forráshiányt. 2019‐től mások is 

pályázha�ak ezekre a forrásokra, de főleg egyetemek kaptak támogatást azóta is. E források keretösszege 2021‐ben 77 

milliárd forint, 2020‐ban 44 milliárd forint volt. Ezek a pályázatok jellemzően rövid terjedelmű, á�ogó, sokszor nagyon 

általános kutatási témákat leíró tervezetek („Űrkutatás”, „Inzulinrezisztencia”, „Közösségépítés: család és nemzet, 

hagyomány és innováció”).

NEMZETI LABORATÓRIUMOK

2020‐ban a kormány elindíto�a a Nemze� Laboratóriumok Programot, amelynek akkor 14 milliárd forint volt a 

költségvetése. Ennek a finanszírozási formának az a sajátossága, hogy nyilvános pályázatot nem írtak ki rá, tehát a 

pályázatértékelési szempontok sem ismertek. Vagy a törvényhozó jelölte ki, hogy létre kell hozni egy‐egy laboratóriumot, 

vagy azok a főleg kutatói közösségek jelentkeztek támogatásért, amelyek tudomást szereztek erről a lehetőségről (nem 

minden jelentkező kapo� támogatást). Beszámolók szerint az ITM minisztere elő� személyesen kell néhány perces 

prezentációkat tartani a jelentkezőknek, és maga a miniszter kulcsszerepet játszik e jelentős volumenű kutatási forrás 

elosztásában. Fontos jellemzője a programnak, hogy a fenntartó több körben, ismételten értékeli a projekteket, a futamidő 

ala� is. Alapkutatásra kevésbé alkalmas ez a rövid távú eredményeket kívánó finanszírozási struktúra, mindazonáltal több 

kutatócsoport jelentős forrásokhoz jut belőle.

AZ ÁLLAM ÁLTAL FINANSZÍROZOTT EGYÉB KUTATÓINTÉZETEK

Az állam az elmúlt években számos kutatóintézetet jelentős összegekkel és vagyonelemekkel finanszírozo�, továbbá 

néhány új intézetet is alapíto�. A legnagyobb, részben vagy teljesen kutatási profilú, az állam által jelentős finanszírozásban 

részesíte� intézetek közö� van a Mathias Corvinus Collegium, a Századvég, a Magyarságkutató Intézet, a Veritas és a 

Nézőpont Intézet. A kutatási profil melle� ezeknek az intézeteknek egyéb köteleze�ségei is vannak: pl. emlékezetpoli�kával 

kapcsolatos feladatok teljesítése,³⁶⁹ fiatal káderek képzése, közvéleménykutatás, poli�kai tanácsadás vagy a poli�kai 

döntéshozatal támogatása tanulmányokkal. Ezek az intézetek esetenként társadalomkutatási projekteken is dolgoznak 

(vélhetően egy‐egy OTKA projekt költségvetésének sokszorosából készülnek például több ezres mintájú felmérések). Az 

eredmények egy része kiadványaikban meg is jelenik, de a kutatóközösség számára a kutatási adatok általában 

elérhetetlenek, illetve az elvégzendő kutatási feladatokra nem írnak ki nyilvános pályázatot.

CENZÚRA ÉS ÖNCENZÚRA

Az átláthatatlan, sokszor egyéni preferenciákon alapuló támogatói döntéseknek, annak, hogy a tudományos intézetek 

finanszírozása néhány tudománypoli�kai szereplőn áll vagy bukik, súlyos ára van a tudományos munka szempontjából: 

cenzúrához és öncenzúrához vezet, vezethet. Az alábbiakban anonimizálva sorolunk fel néhány megtörtént esetet:³⁷⁰ 

1. Egy poli�kai szereplő felhívja egy kutatási intézmény vezetőjét, hogy egy, a kormánynak aktuálisan kényes témában

egy kutató által (affiliáció nélkül) publikált anyag mia� veszélybe kerül az egész intézmény finanszírozása. Az intéz‐

ményvezető behívatja az érinte� kutatót, és felhívja erre a figyelmét.

2. Egy állami finanszírozású intézmény vezetője meg�ltja egy kutatónak, hogy a szakmai nyilvánosság elő� bíráljon egy 

olyan kutatási projektet, amely jelentős állami pluszforrásból valósul meg az intézményben.

3. Egy állami fenntartású jelentős társadalomtudományi intéze�el közösen nem pályáznak külső forrásokra egyéb   

tudományterüle� csoportok, mert azt feltételezik, hogy ez rontja az esélyüket.

4. Egy, a kormány számára kényes témában kutató személyt arra kér a munkáltatója, hogy csak affiliáció nélkül hozza 

nyilvánosságra eredményeit.  

369   Lásd a jelentés Történe�udomány és emlékezetpoli�ka című fejezetét.

370   Egyéb esetekről ld. Körtvélyesi Zsolt (2021) Az akadémiai szabadság kérdése mint a magyar (jog)tudomány közege. Fundamentum, 2021 (2‐3). pp. 5‐27. ISSN 1417‐
2844. Ide tartozó példák: be�lto� konferencia, a szakmai előmenetel megakadályozásával való zsarolás, poli�kailag megbélyegze� MA‐szak be�ltása, sajtótámadások 
kutatók és kutatási témák ellen. h�p://fundamentum.hu/?�clid=IwAR29V3xpeYnt8KO35BnGOi3xDZVJ8FoLEyh6BwqrHdq1TCJiC2h6RCWE5bc, letöltve 2021. 12.30.
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A TUDOMÁNNYAL KAPCSOLATOS KORMÁNYZATI RETORIKA 

Végezetül néhány olyan értékről is érdemes szót ejteni, ami felsejlik a magyar tudománnyal kapcsolatos narra�vák és 

szakpoli�kák mögö�. Ezek sokszor egymástól eléggé eltérő tudományos működésmódokhoz és eredményekhez vezetnek.

Nemzetközi kiválóság

A rangos nemzetközi publikációkat több volt MTA‐kutatóközpontban és egyetemen is bérkiegészítéssel jutalmazzák, ez a 

kutatók tudományos előmenetelének egyik szempontja, a volt MTA‐kutatóhálózatban pedig az ilyen publikációk száma jelentős 

mértékben befolyásolja a kutatóközpont finanszírozását. Az OTKA‐ és egyéb kormányza� finanszírozású kutatási projekteknél 

(például a Nemze� Laboratóriumok) és az egyéni kutatói munka értékelésénél is fontos szempont a publikációt közlő folyóirat IF‐ 

és Q‐értéke, ami a mérvadó nemzetközi kánon alapján a legjobban méri egy‐egy folyóirat minőségét. (Azt is érdemes röviden 

megjegyezni, hogy számos jól megalapozo� kri�kát is megfogalmaztak már szakértők ezen mérőszámok kapcsán.)

Innováció

A leggyakrabban, legnagyobb hangsúllyal ismételt kormányza� nyilatkozatokban és a kutatási kiírások narra�vájában egyre 

nyomatékosabb, hogy azokat a kutatásokat részesítsék előnyben, amelyek gazdasági haszna is előre jelezhető.

A szabadalmak, ipari felhasználások vagy gazdasági szereplőkkel való együ�működések száma, illetve a társadalmi 

hasznosság egyre gyakrabban válik hangsúlyos szempon�á a pályázatok értékelése során.³⁷¹

Konzerva�v értékek

Több olyan kutatóintézet is működik, amelyek létrehozásánál és fenntartásánál sem a nemzetközi tudományos kiválóság, 

sem az innováció vagy a gazdasági szereplőkkel való együ�működés nem szempont. A magyar nép eredetének, a magyarság 

és a nemze� iden�tás szempontjából kulcsfontosságú szereplőknek és eseményeknek vagy a kommunizmus bűneinek 

kutatására több intézet is jelentős anyagi forrásokat kapo�. Ezeket a kutatásokat az jellemzi, hogy a konzerva�v értékrend 

alapján választják ki a kutatás tárgyát, és pusztán a tárgyválasztás legi�málja a kutatásba befektete� állami támogatást.

A konzerva�v értékeknek látszólag nem megfelelő kutatási témáknál (pl. társadalmi nem) sajtótámadások is előfordulnak, 

konkrét kutatókat nevesítve.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az elmúlt években számos nagyszabású átalakítás zajlo� az egyetemi és a kutatási szektorban. A hagyományos alapkutatási 

helyszínek (egyetemek, volt MTA‐kutatóhálózat) melle� több más intézet kapo� jelentős állami kutatási forrásokat.

A legnagyobb hazai alapkutatási hálózatot új fenntartó felügyelete alá helyezték, a kutatók közalkalmazo� jogállását is 

megszünte�ék: bizonytalanság, folyamatos változások jellemzik ezt az időszakot.

A nyílt, független, kutatók által értékelt pályázatok aránya csökkent, a kormányzat sokszor átláthatatlan és szubjek�v 

döntésekre alapozva finanszírozza a hazai tudományos kutatást, ami intézményi és személyi függést, cenzúrát és 

öncenzúrát okoz. A megmaradó alapkutatási pályázatok értékelése során is tudományon kívüli szempontokat érvényesíte� 

a felügyelő miniszter. Általában elmondható, hogy a tudományfinanszírozásban a tudományos kiválóság melle� nagy súllyal 

esnek latba poli�kai, üzle�, illetve ideológiai szempontok is. 

Az alapkutatási struktúrára több tekintetben kíván a kormányzat befolyást gyakorolni: az egyetemek „alapítványosítása”,³⁷² 

a nemze� laboratóriumok létrehívása vagy az MTA kutatóhálózatának „államosítása” – ahol a kutatási témákat előzetesen 

engedélyeztetni kell – mind ebbe az irányba mutató lépések.

1. FINANSZÍROZÁS

A kutatás‐fejlesztési ráfordítások (angol szakszóval: GERD, Gross Expenditures on Research and Development) 2010‒2019 

közö� 31%‐kal, a GDP 1,13%‐áról 1,48%‐ára nő�ek Magyarországon. Ugyanezen időszakban Lengyelországban 83%‐kal 

nő� a GERD (a magyarhoz képest alacsonyabb szintről). A cseh növekedés is gyorsabb volt (46%), pedig a cseh GERD/GDP 

arány 2010‐ben 1,33% volt, onnan emelkede� 1,94%‐ra 2019‐ben. Tehát a magyarhoz hasonló történelmi örökséggel 

rendelkező két közép‐európai ország ugyanabban a globális és európai gazdasági környezetben lényegesen több erőforrást 

371   Lásd a jelentés innovációról szóló fejezetét.

372   Lásd a jelentés felsőoktatásról szóló fejezetét.
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szánt a kutatás‐fejlesztési (K+F) tevékenységek finanszírozására. Ráadásul a cseh GDP is magasabb a magyarnál, így az egy 

főre jutó cseh K+F ráfordítás (€408,3) 85%‐kal haladta meg a magyart (€220,9) 2019‐ben.

A magyar GERD a 2010‐ben mért 310,2 md Ft‐ról 771,5 md Ft‐ra, azaz 149%‐kal nő� 2020‐ban (folyóáron). 2005‐ös 

összehasonlító áron, vásárlóerő paritáson mérve viszont lényegesen kisebb, 70% volt a bővülés. A növekedés döntő 

többsége az üzle� szektorból (52,1%) és külföldi forrásokból (19,5%) érkeze�, mindössze 27,9%‐a származo� magyar állami 

forrásokból. A külföldi források súlya 12,4%‐ról (2010) 16,6%‐ra nő� (2020). A külföldi források oroszlánrésze is – 2020‐ban a 

85,3%‐a – az üzle� szektorból érkezik, a vállala� K+F részlegekhez. Az állami források aránya a 2010‐es 39,3%‐ról 32,5%‐ra 

csökkent 2020‐ban. A közpon� költségvetés 0,72%‐át fordíto�ák K+F‐re 2010‐ben, majd 0,54%‐át 2020‐ban (1. táblázat). Az 

adatok tehát nem támasztják alá a kormány hangzatos állításait a K+F kiemelt jelentőségéről.

1. TÁBLÁZAT: A KUTATÁS‐FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA 2010–2020 KÖZÖTT

Források: Eurostat és Közpon� Sta�sz�kai Hivatal

*Módszertani változás mia� az adatok korlátozo�an összehasonlíthatók az előző időszak adataival

A vállala� pénzügyi források emelkedő arányával összhangban nő� a kísérle� fejlesztésre szánt ráfordítások súlya is. Ez a 

bővülés 63,7%‐kal járult hozzá a GERD növekedéséhez. Az alapkutatás részesedése a 2010‐es 21,9%‐ról 20,9%‐ra csökkent 

2020‐ban, de közben volt ennél alacsonyabb is, 2014–2016 közö� 18,3–18,5%.

A folyó ráfordítások (bérek, anyagok, energia stb.) emelkedése a GERD 2010–2020 közö� növekedéséből 78,2%‐ot 

magyaráz, a beruházások bővülése pedig 21,8%‐ot. A beruházások (épületek, berendezések) aránya a 2010‐es 11,4%‐ról 

17,6%‐ra nő� 2020‐ban (2. táblázat).

2. TÁBLÁZAT: A KUTATÁS‐FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA 2010–2020 KÖZÖTT

Forrás: Közpon� Sta�sz�kai Hivatal

*Módszertani változás mia� az adatok korlátozo�an összehasonlíthatók az előző időszak adataival

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020

GERD/GDP (%)

GERD (md Ft)

GERD (m PPS,
2005‐ös árakon)

Vállala� források/
GERD (%)

Állami források/
GERD (%)

Külföldi források/
GERD (%)

K+F ráfordítás/
költségvetés (%)

1,13 1,18 1,26 1,39 1,35 1,34 1,18 1,32 1,51 1,48 1,61

310,2 336,5 363,7 420,1 441,1 468,4 427,2 517,3 654,2 702,2 771,5

1646,1 1752,0 1840,1 2067,2 2093,9 2062,3 1945,9 2265,7 2733,7 2799,6 ‐‐‐

47,4 47,5 46,9 46,8 48,3 49,7 56,4 52,7 52,4 52,9 50,2

39,3 38,1 36,9 35,9 33,5 34,6 26,2 31,9 32,3 33,3 32,5

12,4 13,5 15,4 16,6 17,5 15,0 16,6 14,9 14,8 13,1 16,6

0,72 0,59 0,69 1,29 0,55 0,55 0,83 0,75 065 0,59 0,54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019 2020

Alapkutatás

Alkalmazo�
kutatás

Kísérle�
fejlesztés

K+F költség

K+F beruházás

21,9 20,9 19,7 19,5 18,5 18,5 18,3 19,0 18,6 20,6 20,9

31,7 33,6 35,3 30,7 29,3 26,1 28,2 22,5 22,7 18,2 22,4

44,7 43,9 43,5 48,5 51,0 54,3 52,2 57,5 57,9 60,6

86,8 87,1 82,9 81,1 84,4 86,1 87,2 84,3 81,9 83,4 81,7

11,4 11,3 15,6 17,6 14,4 12,7 11,5 14,6 17,2 15,9 17,6

56,1



2. A KUTATÓK ÉS A K+F TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZEKTOROK

Magyarországon három szektorban végeznek olyan mértékű K+F tevékenységet, hogy az szerepel a sta�sz�kákban, a magán 

nonprofit szervezetekben végze� K+F tevékenységről nincsenek adatok. A vállalkozási K+F helyek száma a 2010‐es 1384‐ról 

2231‐re nő� 2020‐ban, miközben a felsőoktatási K+F helyek száma 1409‐ről 1287‐re csökkent, tehát helyet cserélt a két 

szektor. A kutató‐fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek (a továbbiakban: K+F intézetek) száma 190‐ről 144‐

re csökkent (a nemzetközileg használt szakkifejezéssel ez a kormányza� szektor), nagyrészt az MTA‐intézetek 2012‐ben 

végrehajto� összevonása mia�.

A kutatók teljes munkaidőre átszámíto� létszáma 65,7%‐kal nő� (2010: 21 432; 2020: 35 379). A növekedés ütemében 

nagyságrendi különbség volt a vállalkozások és a másik két szektor közö�: vállalkozások: 124,2% vs. felsőoktatás: 18,9% és 

K+F intézetek: 2,6%. A kutatók száma alapján is a vállalkozások súlya a meghatározó. 2010‒2020 közö� a vállalkozási szektor 

súlya 48,1%‐ról 65,1%‐ra nő�, a felsőoktatási szektoré 28,3%‐ról 20,3%‐ra, a K+F intézeteké pedig 23,6%‐ról 14,6%‐ra 

csökkent.

A vállalkozások K+F ráfordítása több mint a háromszorosára nő�. A felsőoktatás K+F ráfordítása 61,8%‐kal nő�, a K+F 

intézeteké pedig 33,2%‐kal.

3. INNOVÁCIÓ

Az innovációs tevékenységet végző vállalkozások aránya már 2008–2010‐ben is alacsony volt a közép‐európai országokhoz 

viszonyítva is (31,1%), és tovább csökkent 2016–2018‐ban (28,7%; 3. táblázat). Ez az arány különösen alacsony a 

kisvállalkozások (10–49 alkalmazo�) körében, de jelentős mértékben ese� a másik két csoportban is. A meredeken 

emelkedő üzle� K+F ráfordítások – főleg a kísérle� fejlesztésre fordíto� K+F kiadások (2. táblázat) – tükrében ezek erősen 

elgondolkoztató tények.

3. TÁBLÁZAT: INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÁSOK ARÁNYA 2008–2018 KÖZÖTT, %

Forrás: Közpon� Sta�sz�kai Hivatal

*Módszertani változás mia� az adatok korlátozo�an összehasonlíthatók az előző időszak adataival

Az új termékek eladásából származó árbevétel aránya is csökkent az elmúlt években a magyar gazdaságban, a kis‐ és közepes 

méretű vállalkozások körében viszont javult ez a mutató (4. táblázat).

4. TÁBLÁZAT: A TERMÉKINNOVÁCIÓBÓL SZÁRMAZÓ ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL ARÁNYA A TERMÉKINNOVÁCIÓT BEVEZETŐ 

VÁLLALKOZÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK, VALAMINT AZ ÖSSZES VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKÁBAN 2012–2018 KÖZÖTT, %

Forrás: Közpon� Sta�sz�kai Hivatal

*Módszertani változás mia� az adatok korlátozo�an összehasonlíthatók az előző időszak adataival
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Létszám (fő) 2008–2010 2010–2012 2012–2014 2014–2016 2016–2018*

10–49 25,9 28,4 21,7 25,3 25,8

45,9 42,8 35,9 39,0 36,5

69,6 67,2 55,1 56,2 52,3

31,1 32,5 25,6 29,0 28,7

50–249

250–

Összesen

Létszám (fő) 2012 2014 2016 2018*

10–49 16,6 25,2 21,8 26,2

15,3 19,8 17,0 19,4

24,0 30,2 21,3 19,1

22,7 29,1 20,7 19,7

50–249

250–

Összesen

A termékinnovációból származó árbevétel aránya az összes vállalkozás árbevételében

9,7 12,5 7,7 8,8
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A gyenge innovációs teljesítmény az egyik fő oka a magyar gazdaság nemzetközi összehasonlításban egyre romló 

teljesítményének. A kormány évekig sulykolta a „Magyarország jobban teljesít!” szlogent – de soha nem te�e hozzá, hogy 

mihez képest. Gondosan kiválaszto� mutatókkal valóban lehet azt illusztrálni, hogy javult a teljesítmény a korábbi szintjéhez 

képest. A társadalmi‐gazdasági fejlődés legfontosabb mutatószámai nemzetközi összehasonlításban azonban gyökeresen 

más képet festenek: egyre több közép‐ és kelet‐európai ország lényegesen gyorsabban fejlődik, mint Magyarország, 

elsősorban Csehország, Észtország, Lengyelország és Szlovákia.

4. TUDOMÁNY‐, TECHNOLÓGIA‐ ÉS INNOVÁCIÓPOLITIKA

A kormány tudomány‐, technológia‐ és innovációpoli�kai (TTI‐poli�kai) döntéseit előkészítő és összehangoló testület 

elnevezését, összetételét, feladat‐ és jogkörét 2010 óta háromszor is megváltozta�a Orbán Viktor miniszterelnök. Ez már 

önmagában is elgondolkodtató fejlemény egy olyan szakpoli�kai területen, ahol a gazdasági versenyképességet, a 

foglalkoztato�ságot, az életminőséget, valamint az építe� és természe� környezetet alapvetően befolyásoló hosszútávú 

hatások mia� a kiszámíthatóság és a stabilitás különösen fontos. A 2011‐ben alapíto� Nemze� Kutatási, Innovációs és 

Tudománypoli�kai Tanács két és fél évig működö�. Annak viszont nincs nyoma, hogy az utódjaként 2013‐ban alapíto� 

Nemze� Tudománypoli�kai és Innovációs Testület bármikor üléseze� volna.

2018‐ban új minisztérium alakult, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A K+F és innovációs pályáza� rendszert 

működtető és számos más fontos szakpoli�kai feladatot végző Nemze� Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFIH) 

korábban a Miniszterelnöki Hivatal felügyelte, a megalakulása óta viszont az ITM. Az NKFIH poli�kai súlya, döntési 

önállósága ezzel meghatározó mértékben csökkent. Az ITM‐hez került a felsőoktatás szakpoli�kai irányítása is. Az ITM‐et 

vezető miniszter, Palkovics László kiemelkedő szerepet vállalt a felsőoktatási és akadémiai kutatási autonómia erőteljes 

korlátozásában.³⁷³

A 2020 februárjában alapíto� Nemze� Tudománypoli�kai Tanács (NTT) egyik társelnöke az ITM minisztere le�, a másik 

pedig Günther Oe�nger.³⁷⁴ Az NTT legalább kétszer üléseze� – 2020. március 5‐én és 2021. december 6‐án –, de a 

működéséről csak rövid sajtóközleményekből szerezhetünk tudomást.³⁷⁵

A hatályos TTI‐poli�kai dokumentumokat nem támasztják alá alapos, széles körben megvitato� elemzések. Stratégiai 

gondolkodás sincs. Ennek apró, de árulkodó jele, hogy milyen mértékben „rángatják” a költségvetés K+F célú kiadásait (1. 

táblázat). A TTI‐poli�kai dokumentumok készítése során nem alkalmaztak korszerű stratégiaalkotási módszereket, pl. 

előretekintés, technológiai hatásvizsgálatok, a korábbi szakpoli�kák értékelése, és az érinte�eket sem vonták be a 

folyamatba. Ezek a dokumentumok két célt szolgálnak: (i) formálisan, meglehetősen felületes módon teljesíteni lehet velük 

az Európai Bizo�ság adminisztra�v követelményeit; és (ii) ezen a módon – ezen a „hullámhosszon” – is a kormány 

sikerpropagandáját visszhangozzák. Általánosabban fogalmazva, nincs tere a szakmai szempontokat követő, körültekintő és 

módszertanilag megalapozo� TTI‐poli�kai vitáknak, az elméle� és gyakorla� szakemberek, az elemzők és a szakpoli�kusok 

közös gondolkodásának. Ez nem kivétel, hanem a szabály 2010 óta: a kormány ugyanezt a gyakorlatot folytatja minden más 

szakpoli�kai területen. Mindent poli�kai és ideológiai szempontoknak rendeltek alá, a szakpoli�ka kifejezést is törölték a 

szótárból, és minden szakpoli�kai indí�atású felvetést „poli�zálásnak”, poli�kai támadásnak bélyegeznek.

A magas rangú hivatalnokok és a tanácsadóik gyakran, „varázsszóként”, de hibásan használják az innováció és innovációs 

ökoszisztéma kifejezéseket. Alapvető szakmai hiba innovációs teljesítményhez kötni a kutatások állami támogatását, vagyis 

minden kutatótól azt várni, hogy szabadalmaztassa az eredményeit. Ezzel összemossák a kutatást, a szabadalmaztatást és az 

innovációt, ami nyilvánvaló tévedés. Nagyon sok kutatási területen nem is szabad olyan eredményeket várni, amelyeket a 

gazdaságban lehet hasznosítani. Ahol valóban születhetnek üzle� innovációk alapjául szolgáló kutatási eredmények, o� 

sem minden kutatás ilyen, de ez utóbbiak is létrehoznak társadalmilag hasznos tudást. Az innovációk bevezetése 

természetesen a vállalkozások feladata, soha nem a kutatóké. A vállalkozások a kutatási eredmények melle� más �pusú, 

más forrásból származó tudásra és tapasztalatra is támaszkodnak, hogy sikeres legyen az innovációs folyamat. Végül, egy 

döntéshozónak azt is meg kell(ene) értenie, hogy az első látásra kudarccal záruló kutatások is hozzájárulnak a tanulási 

373   h�ps://telex.hu/komplex/2021/06/09/palkovics‐laszlo‐portre‐miniszter‐fudan‐egyetem‐itm‐ceu‐mta‐1, letöltve 2021. 12. 30.; h�ps://jelen.media/interju/palkovics‐
laszlo‐a‐az‐mta‐rol‐, letöltve 2021. 12. 30.

374   Oe�nger már egészen fiatalon poli�kusi pályára lépe�, és magas �sztségeket töltö� be Németországban, majd 2010–2019‐ben az Európai Bizo�ság főbiztosaként 
különböző területeket felügyelt. 2010–2014‐ben alelnök és az energiapoli�káért felelős főbiztos volt, s ekkor múlhatatlan érdemeket szerze� a Paks II beruházás EU‐s 
elfogadtatásában. Lásd: h�ps://hvg.hu/i�hon/20200219__nemet_EUs_biztost___Orban_a_Nemze�_Tudomanypoli�kai_Tanacs_tarselnokenek, letöltve 2021. 12. 30.

375   h�ps://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal‐hirei/eredmenyesen‐zarult, letöltve 2021. 12. 30.
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folyamatokhoz: ezek fontos eredménye, hogy abban az irányban felesleges további kutatásokat folytatni – legalábbis addig, 

amíg nem történnek olyan fejlemények, amelyek hatására érdemes visszatérni egy elhagyo� kutatási irányhoz.

Az innovációs ökoszisztémákat egymáshoz szorosan kapcsolódó szervezetek alkotják, amelyek működését egy‐egy közpon� 

szerepet játszó vállalkozás vagy pla�orm hangolja össze. Az ökoszisztéma magában foglalja mind a termelőket, mind a 

felhasználókat. Ezek a szereplők új értéket hoznak létre innovációk révén, és részesednek ebből az új értékből. Azok a 

magyar poli�kusok és állami vezetők, akik az innovációs ökoszisztéma divatos kifejezését úton‐ú�élen emlege�k, vagy nem 

ismerik a jelentését, vagy szándékosan félreértelmezik, és félrevezető módon arra használják, hogy az általuk szorgalmazo� 

eszközöket korszerűnek lá�assák, és elfedjék a zavaros, átláthatatlan támogatási formák lényegét. Két friss példát lehet erre 

említeni: a Terüle� Innovációs Pla�ormokat és az Egyetemi Innovációs Ökoszisztémákat. Mind a két új támogatási forma 

arra az elképzésre épül, hogy az egyetemek legyenek egy‐egy innovációs ökoszisztéma közpon� szereplői. Az egyetemek 

alapfeladata azonban az oktatás és a kutatás. Az egyetemek fontos partnerei lehetnek a vállalkozásoknak, de az innovációs 

folyamatokban az utóbbiaké a vezető szerep – nem az egyetemeké.

A pontos fogalomhasználat, a folyamatok megértése nemcsak a kutatók feladata és kötelessége, hanem a szakpoli�kusoké 

is. Ha bármilyen szakpoli�kai stratégia az alapvető folyamatok félreértésére, az alapfogalmak pontatlan használatára épül, 

akkor nem lehet hatásos. A legrosszabb esetben a megvalósítására költö� közpénzt nem egyszerűen elfecsérlik, hanem az 

így megterveze� állami intézkedések súlyos károkat is okoznak. A magyar innovációs és gazdasági adatok arra utalnak, hogy 

Magyarországon ez történik.

Az elmúlt két évben a Fidesz folyta�a az új történelmi kánon megteremtését, egyes történe� események poli�kai célzatú 

átértelmezését. Az egykori eseményeket eltorzító vagy egyenesen meghamisító emlékezetpoli�káját a „nemzetépítés” 

igényével magyarázza. Ezen jelszó mögö� azonban az igazi szándék a szavazóbázis megőrzése és gyarapítása. A Fidesz által 

inspirált történe�rás és emlékezetpoli�ka meglévő elemei a következő új elemekkel egészültek ki:

A TÖRTÉNELEM ÁTÉRTELMEZÉSE: NARRATÍVÁK, DISKURZUSOK

 a magyar őstörténetről és a magyar nyelv eredetéről kialakult tudományos konszenzus semmibe vétele, a hun‒magyar 

rokonság folyamatos hirdetése az állami médiában.

 a háborús győzelmek felnagyítása, a vereségek mentegetése, majdnem győzelmekként való értékelése.

      A katonák és a hadvezérek kri�ka nélkül dicsőítése.

 az idegenellenesség múltba ve�tése: a Fidesz azt sulykolja az emberekbe, hogy a magyarság egész történelme során 

folyamatosan harcban állt az idegenekkel. 2021 szeptemberében Orbán Viktor a miniszterelnöki honlapján közölt egyik 

ún. szamizdatjában a Kárpát‐medence megvédéséről mint a magyarok „küldetéséről” értekeze�.³⁷⁶

 az 1989‐es rendszerváltás összekapcsolása a Fidesz 2010‐es hatalomra jutásával. A szovjet csapatok Magyarországról 

való kivonását (1990‒1991) Orbán Viktor személyes érdemeként, az azt követő 20 évet viszont a kommunizmus 

továbbéléseként tünte�k fel, amelynek csak a 2010‐es „fülkeforradalom”, azaz a „valódi rendszerváltás” vete� véget.

 a 2006‐os tüntetéseknek, a tévészékház feldúlásának a mi�zálása és az 1956‐os forradalomhoz való hasonlítása, 

egyú�al pedig a 2022‐es választások kormányza� propagandájába való beemelése (a mai ellenzék an�demokra�kus 

színben való feltüntetése céljából).

 

376   h�ps://miniszterelnok.hu/szamizdat‐12/, letöltve 2021. 12. 30.

.
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A MÚLTÉRTELMEZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I� részben új intézetek alapításáról, részben régiek felszámolásáról vagy elfoglalásáról,³⁷⁷ valamint az új 

narra�vák indoktrinációjáról van szó.³⁷⁸

Ide tartozik többek közö�:

 a Magyarságkutató Intézet megindítása, 2019. január 1.

 a kormánykri�kus 1956‐os Intézet beolvasztása a kormány által 2013‐ban létrehozo� Veritas Történetkutató Intézetbe, 

2019. május 30.

 pártkatonák igazgatói kinevezésével megkezdődö� a közgyűjtemények, köztük a Magyar Nemze� Múzeum poli�kai 

megszállása.

 a történelemtankönyvek ismételt á�rása és az új narra�va 2020 őszétől való bevezetése az oktatásba.³⁷⁹

 az építe� örökség átépítése mint az emlékezetpoli�ka része: a Fidesz‐kormányzat egyes műemléképületeket 

megsemmisít, más, korábban teljesen vagy részben megsemmisült kétes építésze� értékű épületeket pedig újra 

felépít.³⁸⁰

A Fidesz a történelem á�rását az első Orbán‐kormány idején a Közép‐ és Kelet‐európai Történelem és Társadalom 

Kutatásáért Közalapítvány (1999) és a Terror Háza Múzeum létrehozásával (2002) kezdte. Az elmúlt két évben teljesen 

nyilvánvalóvá vált, hogy az általa alapíto� történe� intézetek sem annyira a történe�udomány sine ira et studio művelésére 

jö�ek létre, hanem sokkal inkább azért, hogy a Fidesz szája íze szerint magyarázzák és tálalják a fontos történelmi 

eseményeket a lehető legszélesebb körben, hogy a pártot ezáltal is a magyar nemze� érdekek kizárólagos képviselőjeként 

állíthassák be – amint azt a pozsonyi csatáról készült animációs film esete is jól mutatja.

Animációs film a pozsonyi csatáról

2020 decemberében muta�a be az egyik állami televízió a Magyarságtudományi Intézet alkotását, a 907‐ben a 

magyarok és a rájuk támadó kele� frank hadsereg közö� zajlo� pozsonyi csatáról készült animációs filmet.³⁸¹ A 

magyarok ezzel a győzelmükkel zárták le a honfoglalást, bebiztosítva uralmukat a Kárpát‐medencében. A pozsonyi 

csatával kapcsolatban a Fidesz poli�káját „tudománnyá” transzformáló Magyarságkutató Intézet munkatársai azt a 

valótlan állítást fogalmazták meg, hogy a Fidesz hatalomra jutása elő� ezt a csatát tudatosan elhallga�ák, nem 

taníto�ák az iskolákban, mivel a magyar történelmet a katonai vereségek láncolataként tárgyalták. A film nagyon 

sok jogos bírálatot kapo�: ezek nemcsak az elavult animációs technikát emelték ki, de rámuta�ak egy történe� 

forrás tudatos félreértelmezésére, valamint a történelmietlen tartalmi és ábrázolásbeli mozzanatok és tárgyi és 

kronológiai tévedések sokaságára is. A Magyarságkutató Intézet a szakmai bírálatokat poli�kai támadásként 

értékelte és visszautasíto�a, valamint hitet te� amelle�, hogy joga van történe� mítoszokat építeni. A tévedésekkel 

és torzításokkal terhelt propagandafilm hibáitól az intézet két fiatal munkatársa is elhatárolódo�, akiket ezért 

azonnal elbocsáto�ak.³⁸²

377   A Magyarságkutató Intézet és Magyar Nemze� Múzeum élére olyan személyeket állíto�ak, akik nem rendelkeznek a pozíció betöltéséhez szükséges szakmai 
képze�séggel. Mindke�ejük deklarált célja a Fidesz által átértelmeze� történelem hirdetése. A Magyarságkutató Intézet jogász főigazgatója szerint az intézet feladata 
„helyre tenni” a történelmünket, amit a 20. század „kificamíto�”; „vissza kell venni dicső múltunkat”, meg kell mutatni az embereknek, hogy a magyarság története 
„bámulatos és káprázatos teljesítmény, amely nagy formátumú fejedelmeink és királyaink irányításával olykor döntő hatással volt Ázsia és Európa fejlődésére”.

A Magyar Nemze� Múzeum 2021 nyarán kineveze� főigazgatója pályázatában úgy fogalmaz, hogy „az iden�tásmegerősítő, a nemze� önazonosságunkra fókuszáló 
munka természetes szövetségben tud működni a kormány poli�kájával”, ami azt is jelen� szerinte, hogy „szellemileg előkészí�k” a „kormányzat számára fontos” 
kérdéseket. h�ps://demokrata.hu//a‐tortenelmunket‐271144/; 
h�p://www.lsimonlaszlo.hu/docs/MNM_fooigazgatoi_palyazat_2021_07%2002.pdf?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202107; 
mindke�ő letöltve 2021. 12. 30.

378   Lásd előző jelentésünk Történe�udomány és emlékezetpoli�ka című fejezetének 52. oldalán: „… a kormány által alapíto� történe� intézetek … nem a 
történe�udomány hagyományos munkaterületére … fordítják az egyetemi tanszékeknél és az akadémiai kutatóintézeteknél összehasonlíthatatlanul jelentősebb anyagi 
erőforrásaikat, hanem a nagy nyilvánosság elérésére”.

379   A Történelemtanárok Egylete �ltakozo� a változtatások ellen, lásd jelentésünk közoktatásról szóló fejezetét.

380   Ezzel részletesebben jelentésünk Műemlékvédelem, világörökség című fejezetében foglalkozunk.

381   h�ps://www.youtube.com/watch?v=oiNmszXx_js&ab_channel=Magyars%C3%A1gkutat%C3%B3Int%C3%A9zet, letöltve 2021. 12. 30.

382   Elbocsátásuk ellen az Oktatói Hálózat �ltakozó nyilatkozatot ado� ki: h�p://oktatoihalozat.hu/az‐oktatoi‐halozat‐allasfoglalasa‐a‐tudomany‐szabadsagarol‐a‐
magyarsagkutato‐intezet‐elbocsato�‐munkatarsai‐urugyen/, letöltve 2021. 12. 30.
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Ezek az intézetek a hatalmon lévők poli�kai céljait szolgáló történe�rásra szívesen alkalmaznak a szakmájukban sikertelen, 

de a Fidesz iránt elköteleze� kutatókat, illetve kitörést kereső pályakezdőket is. A Fidesz által alapíto� alterna�v kutató‐

intézetek közül a két legak�vabb a Magyarságkutató Intézet és a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár: konferenciákat 

szerveznek, tudományos évkönyvet és monográfiákat is publikálnak. Konferenciáik nincsenek teljesen elzárva az intézeten 

kívüli tudományos világtól, egy‐egy elismert szakembert is meghívnak előadni. Ugyanakkor az ellenvélemények képviselőit 

nem hívják meg, akik így hallgatóként sem szólhatnak hozzá a tényeket elferdítő előadásokhoz.

A tények elferdítése és a tudománytalanság különösen a Magyarságkutató Intézet tevékenységére jellemző. 

„Megálmodója” és – emberierőforrás‐miniszterként – irányítója, Kásler Miklós (orvos, onkológus!) számos tanújelét adta az 

ezoterikus és délibábos elméletek irán� fogékonyságának.³⁸³ 

Az intézet a magyar nemzet sorsdöntő történéseit: a magyar őstörténet, a honfoglalás és az államalapítás eseményeit, a 

győztes és vesztes csatákat, háborúkat a nemze� összetartás jegyében az államilag irányíto� médiában leegyszerűsítve és 

didak�kusan tárgyalja. Ezek a tévé‐ és rádióműsorok, valamint újságcikkek azt sugallják, hogy 1945‐tel megszűnt a 

„nemze�” történe�rás, és az akadémiai és egyetemi berkekben művelt történe�udomány azóta is nemzetellenes célokat 

szolgál.³⁸⁴

A Fidesz történe� narra�vája különösen két korszak esetében ütközik az objek�vitásra törekvő történe�rással. Az egyik a 

magyar nép kialakulásától az államalapításig terjedő korszak, a másik pedig a 20‒21. század. A magyar őstörténe�el 

kapcsolatos „nemze�” narra�va lényege, hogy a magyarok az egykor nagy birodalmat alapító hunok leszármazo�ai. Ez az 

elképzelés a középkorban íródo� magyar krónikákban szerepelt először. A krónikák hitelessége 200 éve tudományos viták 

tárgya. Ebbe a vitába napjainkban tudományon kívüli eszközökkel avatkozo� bele az állami nemzetpoli�ka. Céljai világosak: 

mivel a hun‒magyar rokonság a társadalom jelentős részében a nemze� büszkeség egyik alappillére, ezért poli�kai 

támogatása előnyös a Fidesz számára.³⁸⁵ 

A magyar őstörténe�el szervesen összefügg a magyar nyelv finnugor eredete, amelynek elutasítása a 19. század eleje óta 

összefonódo� egyes gondolkodók – történészek, poli�kusok – munkásságában az idegen‐ (vagyis Habsburg‐, illetve szovjet‐) 

ellenességgel. Nyelvünk finnugor voltának cáfolatául a Fidesz‐narra�va előszerete�el hivatkozik gene�kai kutatásokra, 

összemosva a nyelvrokonság és a gene�kai rokonság fogalmát,³⁸⁶ de nyilvánvaló támogatásban részesít más, naiv vagy 

tudományosan bizonyíthatatlan, ám a nemzetpoli�kájába jól illeszkedő teóriákat is, melyek a magyar nyelv ősiségéről, 

Kárpát‐medencében való avar kori jelenlétéről és hasonlókról szólnak.

A 2020 tavaszán elfogado� új nemze� alaptanterv őszi bevezetése kedvéért rohammunkában át kelle� dolgozni több 

általános és középiskolai évfolyam történelemtankönyvét. E könyvek magyar őstörténe� fejezetei Szabados Györgynek, a 

Magyarságkutató Intézet munkatársának nézeteit tükrözik, aki az új tartalomért a könyvek egyes változataiban szerzőként, 

más változataiban lektorként felelt. Szabados a magyar őstörténet hiteles forrásainak tartja a magyarok hun rokonságáról 

szóló folklórszövegeket, és történelemkönyvekben (!) igyekszik cáfolni egy nyelvi tényt, a magyar nyelv finnugor származását. 

Eljárását és a könyvek bírálatának, akkreditációjának sajátos módját is komoly kri�kák érték a szakmaiság hiánya, a 

forráskri�ka elsajá�tásának meggátolása, illetve a minőségi garanciák elmaradása mia�.³⁸⁷

A 20. század történelmének „nemze�” narra�vájában kiemelt helyet foglal el Magyarország első világháborút követő 

területvesztésének folyamatos napirenden tartása. Ezáltal az emlékezetpoli�ka a társadalom radikális csoportjaiban azt a 

hamis és nagyon veszélyes képzetet kel�, hogy a Fidesz képes lehet az elveszte� területek visszaszerzésére. Az I. világháború 

383   Nagy feltűnést keltő miniszteri döntései közé tartozik olyan projektek támogatása, mint egy állítólagos ősi magyar „csillagvallás”, azaz „fényhit” mítoszainak 
rekonstruálása vagy a közelebbről meg nem határozo� magyar „ethnofitnesz” kidolgozása, amint az is, hogy lovagkeresz�el tünte�e ki egy, a magyar nép és nyelv 
eredetéről légből kapo� nézeteket terjesztő egyesületnek a vezetőjét, aki állítása szerint „gondola� úton szokta �sz�tani a Szent Korona auráját”.

384   Egy vezető magyar történész szerint a szakmai közösség legsúlyosabb ellenvetése a Magyarságkutató Intéze�el és az „alterna�v történe�rással” szemben épp az, hogy 
ebből a „szemenszede� hazugságból” indulnak ki, valamint, hogy álláspontjuk szerint „a történelem nem tudomány, csupán vélemények halmaza”. Ezért is fogalmaz 
úgy, hogy a „Magyarságkutató Intézet költségvetési finanszírozása olyan, mintha a vírustagadókat támogatná az állam”. Lásd: 
h�ps://www.valaszonline.hu/2021/03/03/molnar‐antal‐tortenesz‐interju/, letöltve 2021. 12. 30.

385   Mindezt a magyar állam azzal is segí�, hogy nagykövetként Mongóliába akkreditálta a hun‒magyar rokonság egyik kutatóját, aki szakmai körökben felületes és 
könnyen cáfolható áltudományos nézeteiről vált ismer�é.

386   Lásd pl. Makoldi Miklósnak, a Magyarságkutató Intézet Régésze� Kutatóközpontja PhD‐fokoza�al nem rendelkező vezetőjének 2020. augusztus 25‐i írását, melyben 
arról értekezik, hogy a magyar őstörténet‐kutatás Habsburg érdekből, később pedig szovjet nyomásra kényszerült a finnugor alapokon nyugvó pályára, ahelye�, hogy 
hun és szkíta örökségünket vizsgálta volna – h�ps://magyarnemzet.hu/velemeny/2020/08/kitekintes‐az‐uralon‐tulra?utm_=&_medium=&_=mandiner_202111 
(letöltve 2021. 12. 30.), vagy Kásler Miklós 2020. szeptemberi nyilatkozatát, melyben tagadja a magyar nyelvnek a finnugor nyelvcsaládba való tartozását.

387   Lásd a Történelemtanárok Egyletének állásfoglalását – h�ps://�e.hu/a‐tortenelemtanarok‐30‐orszagos‐konferenciaja‐utan/, letöltve 2021. 12. 30. – és a 
tankönyvkiadók szakmai szervezetének véleményét – h�ps://www.tanosz.info/file//eset_0408.pdf, letöltve 2021. 12. 30..
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után Magyarországgal megkötö� békeszerződésről és annak következményeiről 2020 folyamán a Magyarságkutató Intézet 

négy konferenciát rendeze�, ám ezeken és a velük kapcsolatos médiaeseményeken nem hangzo� el olyan vélemény, amely 

a békeszerződés Magyarországra nézvést erősen hátrányos rendelkezéseiért a magyar államot és elhibázo� nemze�ségi 

poli�káját is felelőssé te�e volna. A versailles‐i Nagy‐Trianon kastélyban 1920. június 4‐én aláírt békeszerződés 

igazságtalanságára emlékezve a budapes� parlamenthez vezető egyik utcában megépíte�ék a Trianon elő� Magyarország 

településeit felsoroló „Nemze� Összetartozás Emlékhelyét”, és az országban számos helyen épültek Trianon‐

emlékművek.³⁸⁸ A budapes� Trianon‐árok falán nem erede�, hanem – az 1880‐as évektől – erőszakkal magyarosíto� 

formájukban szerepelnek a történelmi Magyarország magyarok által nem lako� területeinek szlovák, román, szerb, sváb 

stb. helynevei, a magyar állam egynyelvűségének képzetét keltve.³⁸⁹

A 20. századi történelmi fordulópontokkal, köztük a trianoni békeszerződéssel kapcsolatos legújabb narra�vák 

megismertetésére történelemtanárok ezreinek szervez – wellness‐hétvégével egybekötö� – akkreditált továbbképzéseket³⁹⁰ 

a már említe�, Schmidt Mária veze�e Közép‐ és Kelet‐európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, amely 

erre a célra 2016 óta több mint 3 milliárd forintot fordíto�.

Kiállítás az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára

A történelem átpoli�zálásának legfrissebb botránya, hogy 2021 decemberében a középkori Magyarország egyik 

legfontosabb törvénye, az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára terveze� Királyok és szentek ‒ az Árpádok kora című 

kiállítás szakmai irányítását átve�e a Magyarságkutató Intézet. Az eseményeket a Válasz Online hírportál ismerte�e 2022. 

január 11‐én megjelent írásában: a lényegében kész kiállítási katalógus szerkesztését Makoldi Miklósra, az intézet régésze� 

részlegének igazgatójára bízta (Makoldi volt a szakértője a pozsonyi csatáról készült filmnek, amely komoly szakmai 

bírálatokat kapo�). Az új szerkesztő a katalógusból kiveszi a magyar állam megalakulása elő� Kárpát‐medencei 

népességről, és a magyar állam által befogado� idegenekről már elkészült és történelmi tényeken alapuló fejezeteket.³⁹¹

A poli�kailag mo�vált történelemhamisítás elleni �ltakozásul a kurátorok és a magasan kvalifikált, szakmájukban elismert 

szerzők többsége megszakíto�a az együ�működést a Magyarságkutató Intéze�el, és nem járult hozzá írásának a 

katalógusban történő közléséhez.³⁹² A kormányhű sajtó „ordas hazugság”‐nak nevezi a Válasz Online írását, az esemé‐

nyeket igyekszik úgy beállítani, mintha egyszerű szakmai vitáról lenne szó, és hangsúlyozza, hogy a Magyarságkutató 

Intézet a Nemze� Múzeummal együ�működve döntö� a kiállítás és a katalógus új koncepciójáról.³⁹³ (Mint köztudo�, 

mindkét intézményt nem a képze�ségük, hanem a poli�kai lojalitásuk alapján kineveze� igazgatók veze�k.) A projektből 

kilépe� szakemberek melle� �ltakozo� a különböző szakterületek tudósait összefogó Stádium 28 Kör,³⁹⁴ valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történe�udományok Osztálya is.³⁹⁵

Nemzetpoli�kájával, demagógiára hajló, célzatos történelemértelmezésével a Fidesz elsősorban a szavazóbázisát alkotó 

vidéki, zömmel falvakban élő embereket akarja elérni, és saját köreiben megtartani. A magyar történelem leegyszerűsíte� 

és elferdíte� értelmezését célzo�an feléjük közve�� az általa uralt sajtótermékekben és a dicső múltat felidéző, közben 

hamis történelmi állításokat terjesztő rendezvényeken keresztül (pl. Kurultáj magyar törzsi gyűlés, Ősök napja). Ennek során 

épít a kevésbé képze� emberek tudományellenességére, és tudatosan uszít a tudományos műhelyek, így a Magyar 

Tudományos Akadémia ellen is.

Az értelmiség körében tudományellenes propagandát nehezebb folytatni, ezért a Fidesz a táborába tartozó értelmiség 

számára megengedi az objek�vitásra törekvő történelemszemléletet, sőt azt is eltűri, hogy egyes ellenőrzése ala� tarto� 

fórumokon (ilyen pl. a mandiner.hu) megjelenjenek a saját narra�vájával szemben álló nézetek is (jellemzően a magyar 

őstörténetről). Az értelmiség szűk köreit leszámítva azonban ezek a vélemények nem jutnak publikációs térhez az állami 

irányítású médiában, amiként kiszorulnak az állami oktatásból is.

388   A 2010. évi XLV. törvény szerint június 4. a nemze� összetartozás napja.

389   Lásd Szarka László cikkét a pozsonyi Új Szó oldalán: h�ps://ujszo.com/panorama/soknyelvu‐orszag‐egynyelvu‐alom‐es‐emlekmu, letöltve 2021. 12. 30.

390   h�ps://atlatszo.hu/kozugy/2021/03/04/trianon‐schmidt‐maria‐alapitvanya‐felmilliard‐forintert‐tart‐tovabbkepzest‐pedagogusoknak/, letöltve 2021. 12. 30.

391   h�ps://www.valaszonline.hu/2022/01/11/kiralyok‐es‐szentek‐kiallitas‐szekesfehervar‐magyarsagkutato‐nemze�‐muzeum‐ha�er/, letöltve 2022. 01. 18.

392   h�ps://www.valaszonline.hu/2022/01/14/kiralyok‐szentek‐kiallitas‐kozlemeny/, letöltve 2022. 01. 18.

393   h�ps://demokrata.hu/magyarorszag/ordas‐hazugsagok‐a‐kiralyok‐es‐szentek‐az‐arpadok‐kora‐kiallitasrol‐472635/, letöltve 2022. 01. 18.

394   h�ps://hvg.hu/kultura/20220113_Az_MTA_tagjaibol_letrejo�_civil_kor_is_�ltakozik_az_Arpadkori__einstandolasa_ellen, letöltve 2022. 01. 18.

395   h�ps://mta.hu/data/11_Osztaly/Dokumentumok/II._oszt%C3%A1ly/Nyilatkozat.pdf; a �ltakozáshoz csatlakozo� az MTA Nyelv‐ és Irodalomtudományok osztálya is: 
h�ps://mta.hu/i‐osztaly/a‐nyelv‐es‐irodalomtudomanyok‐osztalyanak‐allasfoglalasa‐111923, letöltve 2022. 01. 19.
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Az előző jelentésünk óta eltelt két évben az Orbán‐rendszer tovább menetelt há�al Európának egy 21. századi autokrácia 

kiteljesítése felé. Az Európai Unió peremére sodródo� rezsim egyre határozo�abban tart kele� irányba, megtagadva az 

európai demokra�kus értékeket, távolítva Magyarországot nemcsak az európai közösségtől, de a nyuga� világtól is.

A hazánkat 2010 óta kormányzó Fidesz‐KDNP szisztema�kusan lebonto�a a jogállamot, eltakaríto�a az útból a 

miniszterelnök személyes – korlátlan és önkényes – hatalomgyakorlásának intézményes akadályait, európai 

demokráciákban ismeretlen mértékű hatalomkoncentrációt hajto� végre. Az elmúlt két évben a diktatórikus 

tendenciáknak kedvező feltételeket teremte� a Covid‐járvány, amelynek örvén különleges jogrendet veze�ek be, és 

állandósíto�ák a rendele� kormányzást. A „veszélyhelyzet” kihirdetése tovább akadályozta a szabadságjogok gyakorlását. 

Az Orbán‐rezsim az ellenzékhez, a független médiához és a civil szervezetekhez egyre inkább az autokráciákra jellemző 

módon viszonyul: nem partnernek, még csak nem is ellenfélnek, hanem a „haza ellenségének” tekin� őket. Ugyan nyílt 

fizikai erőszakról, illetve önkényes bebörtönzésekről nem tudunk, de volt már indokolatlan rendőri intézkedés, 

gyaníthatóan poli�kai megrendelésre születe� bírósági ítélet vagy NAV‐vizsgálat, a személyes szabadság megvonásával 

való fenyegetés. A megfélemlítés, a zsarolás, a megfigyelés, a lehallgatás, a „kompromat” eszközeit előszerete�el használja 

a hatalom nemcsak egyénekkel, hanem civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, magáncégekkel szemben is.

Már a 2018‐as harmadik kétharmados győzelem után megfigyelhető volt, hogy a magyar kormányzó elitnek végképp a 

fejébe szállt a dicsőség: egyre gátlástalanabbá, cinikusabbá vált a hatalomgyakorlás, és egyre szemérmetlenebbé a közpénz 

eltulajdonítása. A demokrácia intézményeiben üres látsza�evékenységek folynak – a hatalom nem elegyedik párbeszédbe 

sem a társadalmi, sem a szakmai szervezetekkel, a kormány képviselői a parlamen� bizo�ságok munkáját szabotálják, az 

ellenzéki interpellációkra pökhendi, egymondatos, szándékosan irreleváns válaszokat adnak („Boldog karácsonyt!”), a 

hivatalok visszatartják a közérdekű adatokat stb. Az állami működés szerves részévé vált, és soha nem láto� méreteket öltö� 

a törvényesíte� és felülről szerveze� korrupció.

A hatalmon lévők rossz kormányza� teljesítménye, elbizakodo�sága, a közvélemény számára is egyre nyilvánvalóbbá váló 

erkölcsi romlo�sága is hozzájárulhato� ahhoz, hogy az elmúlt két évben megindult a rendszer eróziója, és a megerősödö� 

egyesült ellenzék sokak szerint komoly fenyegetést jelent az Orbán‐rendszer számára. 

A Fidesz, érzékelvén a veszélyt, az utóbbi időben innova�v eszközöket vet be azért, hogy hatalmát megtarthassa, illetve 

átmenthesse egy ellenzéki győzelem esetén. A legfontosabb újítást az ún. közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 

alapítványok (KEKVA‐k) jelen�k, amelyek segítségével hosszú távon – kormányváltás esetén is ‒ fenntartható a jobboldal 

áhíto� kulturális hegemóniája, a felsőoktatás poli�kai ellenőrzése, a kormányközeli poli�kai elit befolyásos pozíciója, a 

közhatalom melle� egy „párhuzamos állam” működtetése.

Az Orbán‐rendszer ugyan sok elemet átve� a két világháború közö� autoriter rezsimek és diktatúrák kelléktárából, de 

mégis modern, 21. századi autokráciaként működik. Ezt mutatja többek közö� a nyilvánosság megszállásának 

„korszerűsége” is: hogy �. a hatalom állami és piaci eszközök kombinálásával kebelezte be a független médiumokat, 

néhányat meghagyva belőlük mutatóba – a véleményszabadság megmaradását igazolandó. 21. századi az Orbán‐rezsim 

abban a tekintetben is, hogy propaganda‐üzeneteit a legmodernebb marke�ngeljárások felhasználásával hozza létre, és 

korszerű kommunikációs technológiák segítségével ju�atja el közönségéhez. A Fidesz gigan�kus médiabirodalma a 

hírhamisítás, az álhírgyártás, a cenzúra, a dezinformáció régi és új eszköztárát is felhasználva párhuzamos valóságot épít, 

ezzel összezavarja a közvéleményt, és bénítja az állampolgárok szabad cselekvését. Ebben a párhuzamos valóságban 

közpon� szerepet játszik a kormányfő köré építe� személyi kultusz.

A Fideszre mindig is jellemző volt a „látványkormányzás”, de a katasztrofális járványkezelés különösen nyilvánvalóvá te�e, 

hogy valódi, felelős kormányza� munka helye� a hatalom erőfeszítései elsősorban a kommunikációra – és persze a poli�kai 

és gazdasági haszonszerzésre – irányultak. A kormány tagjai jobbára nem saját területük szakpoli�káját mozdítják elő, 

hanem a Fidesz kommunikációs gépezetének alárendelten, poli�kai celebként közve��k a közösségi médiában a 

közpon�lag megfogalmazo� üzeneteket.

A Fidesz‐propaganda sokat köszönhet a modern populizmusnak is, retorikájában erős elitellenesség figyelhető meg, ami jól 

megfér a tekintélyelvűséggel. Posztmodernnek tekinthető az Orbán‐rendszer ideológiai arculata is, amit radikális 
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pragma�zmus, teljes elvtelenség és zavaros eklek�cizmus jellemez. Minden olyan elbeszélést, szimbólumot, hagyományt 

stb. felhasználnak, ami szavazatokat, illetve szövetségeseket hozhat a hatalom birtokosainak.

A rendszerben mind erőteljesebben jut érvényre a magyar államot „keresztény‐nemze�” államként feltüntető poli�kai 

diszkurzus és egy olyan szimbolikus poli�zálás, amely az állam és az egyház elválasztásának modernkori elvét mindinkább 

megkérdőjelezve a poli�kai szféra és egyben a mindennapi élet „visszaegyháziasításának” irányába mutat.

Az elmúlt években a kultúra területén a Fidesz a „kulturkampf” jegyében, erőszakos eszközökkel foglalt el minden állami 

szervezetet, peremre szoríto�a a független műhelyeket és művészeket, és helyzetbe hozta a hozzá lojális értelmiséget. A 

hatalom reprezentációjában és a kulturális támogatások terén is érvényesíte�e saját poli�kai és eszté�kai preferenciáit, 

elsősorban a népszerű, könnyű műfajoknak és az igénytelen, de látványos megoldásoknak kedvezve. Minden voluntarista 

beavatkozás ellenére mégsem sikerült teljesen átalakítania a magyar kultúra világát, amely még mindig valamennyire őrzi az 

autonóm értékrendjét, és továbbra is rendelkezik némi ellenállási potenciállal.

Az elmúlt két évben az oktatás területén is folytatódtak a korábbi káros tendenciák: újabb, a tudáshoz való hozzáférést 

szűkítő, az oktatás színvonalát csökkentő, illetve a kasztosodás irányába mutató intézkedések történtek. Az egyházi oktatás 

térnyerésének következtében tovább nő�ek az oktatási egyenlőtlenségek, fokozódo� a szociális szelekció és a roma tanulók 

szegregációja. A pandémia idején a hátrányos helyzetű, elsősorban roma családok gyerekei lényegében kiszorultak az 

oktatásból, mert a kormány nem teremte�e meg számukra a digitális oktatásban való részvétel feltételeit. Az elmúlt 

időszakban a korábbinál radikálisabban érvényesült a közoktatásban a kormányzat szélsőjobboldali színezetű ideológiai 

befolyása.

A felsőoktatásban két jelentős változás történt: egyfelől a jelentkezők száma a kormányza� intézkedések következtében 

jelentősen visszaese�, másfelől a magyar állami egyetemek négyötödét magánalapítványokba szervezték ki. Ezzel az 

egyetemek 70%‐a beláthatatlan időre Fidesz‐közeli személyekből összeválogato�, teljhatalmú és leválthatatlan 

kuratóriumok irányítása alá került.

A tudományos kutatást a kormányzat az elmúlt két évben fokozo� ellenőrzés alá vonta. A legnagyobb hazai alapkutatási 

hálózat – a Magyar Tudományos Akadémia kutatói hálózata – új, a kormányza�ól erősen függő fenntartó felügyelete alá 

került, és a kutatók közalkalmazo� jogállását megszünte�ék. A nyílt, független kutatók által értékelt pályázatok aránya 

csökkent, a kormányzat sokszor átláthatatlan és szubjek�v döntésekre alapozva finanszírozza a hazai tudományos kutatást, 

ami intézményi és személyi függést, cenzúrát és öncenzúrát eredményez. Általában elmondható, hogy a 

tudományfinanszírozásban a tudományos kiválóság melle� vagy helye� nagy súllyal esnek latba poli�kai, üzle�, illetve 

ideológiai szempontok is.

Hasonló a helyzet a technológia‐ és innovációpoli�kában is, ahol a döntéseket nem szakmai vitákban kiformálódó 

konszenzus, hanem napi poli�kai érdekek alapján hozzák meg. A kormányzat a szakmai körökből érkező véleményeket, 

esetleges bírálatokat poli�kai támadásnak bélyegzi, és figyelmen kívül hagyja.

A populizmus ma a világ sok pontján jelenlévő irányzat, de Magyarország esetében kivételes sikert ért el, hiszen egy 

populista vezér egy demokra�kus államszövetségen belül tartósan kormányza� pozícióban tudo� maradni, és 12 éves 

kormányzása ala� létre tudo� hozni egy szinte már leválthatatlan, modern autokra�kus rendszert.

A legfontosabb újdonság, ami korábbi jelentésünk kiegészítését indokolta, az, hogy – mint mondtuk – az Orbán‐rendszer 

prominensei, tartva a kormányza� hatalom elvesztésétől, egyfajta végjátékba kezdtek gazdasági hatalmuk és poli�kai 

befolyásuk átmentésére, a legfontosabb ellenőrző pozíciókba „bebetonozták” a rendszer leghűségesebb kádereit 

(Alkotmánybíróság, legfőbb ügyész, Médiatanács, Költségvetési tanács, Kúria stb.), a nemzetgazdaság óriási hányadát a 

kormány vazallusainak kezébe adták, és fontos állami funkciókat szerveztek ki a kapcsolódó közvagyonnal együ� a Fidesz 

emberei által irányíto� magánalapítványokba.

Az Orbán rendszer autokra�kus öröksége a 2022‐es választások kimenetelétől függetlenül még jó ideig velünk marad. 

Mindannyiunk felelőssége, hogy minél előbb leszámoljunk ezzel az örökséggel, és visszaállítsuk Magyarországon a 

demokráciát és a jogállamot. 
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BAJOMI IVÁN szociológus

BOZÓKI ANDRÁS politológus

CSÁKI JUDIT színikri�kus, szerkesztő

CZINKI FERENC író

DEÁK DÁNIEL jogász

ENYEDI ZSOLT politológus

FLECK ZOLTÁN jogász, szociológus

GÁCS ANNA irodalomtörténész

GALICZA PÉTER filozófus

GÁRDOS JUDIT szociológus

GÁSPÁR MÁTÉ kulturális menedzser

GYŐRFFY DÓRA politológus‐közgazdász  

HAVAS ATTILA közgazdász

HELLER MÁRIA szociológus

JÁSZAY TAMÁS színikri�kus, szerkesztő

JUHÁSZ ÁGNES képzési információs szakértő

KLANICZAY GÁBOR történész

KLIMA LÁSZLÓ régész‐nyelvész

KÖVÉR ÁGNES jogász, szociológus

KUBÍNYI KATA finnugrista

KULCSÁR VALÉRIA régész

LANTOS GABRIELLA egészségügyi menedzser

LÉDERER SÁNDOR K‐Monitor munkatárs

LIGETI MIKLÓS jogász

LŐVEI PÁL művésze�örténész

MÁTÉ ANDRÁS filozófus

MÉLYI JÓZSEF művésze�örténész

NAGY GERGELY újságíró

NEUMANN ESZTER szociológus

PATAKI GÁBOR konferenciatolmács

PODANI JÁNOS biológus

POLYÁK GÁBOR jogász

RADÓ PÉTER oktatáskutató

RÉNYI ÁGNES szociológus

RÉNYI ANDRÁS művésze�örténész

SCHEIN GÁBOR költő, író

TAKÁCS JUDIT szociológus

TŐKEI ÉVA germanista

VAN TIL JON szociológus 

VÁRADI ANDRÁS biokémikus

VÁSÁRHELYI MÁRIA szociológus

VÍG DÁVID jogász, igazgató,

   Amnesty Interna�onal Magyarország

WODALA JÁNOS tanár

Közreműködő szervezetek:

Akadémiai Dolgozók Fóruma

Civil Közoktatási Pla�orm

Eötvös Károly Közpoli�kai Intézet 

Freeszfe Egyesület

Mérték Médiaelemző Műhely

Oktatói Hálózat

Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete 
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