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Sokan kérték, hogy foglalkozzunk a felsőoktatásban lezajló modellváltás eseményeivel.
Sokáig vonakodtam, mert ugyan ez elsősorban szakmai kérdés, de ennek kapcsán na-
gyon nehéz a politikát nem érinteni, azzal pedig nem szeretnék foglalkozni. A lényeges
dolgok gyakorlatilag már eldőltek, a döntések megszülettek. Nem hiszem, hogy tudtunk
volna valamit is tenni ellenük. A kormány tavaly nyáron elhatározta felsőoktatási mo-
dellváltási terveinek végigvitelét, és azóta felpörgette az eseményeket. Tanúi lehettünk
az egyetemi szenátusok „megdolgozásának”, Stumpf István – mint még szavahihetőnek
vélt kormányerő – hadba hívásának, majd a szokásos parlamenti szavazási játéknak.
Azután jött/jön a fideszes megvalósítás. A kuratóriumok összeállításánál a globalista
tudósok nem jöhetnek szóba, csak a nemzeti elkötelezettségűekre lehet bízni ilyen fele-
lős feladatot. Csakhogy a tudomány mindig is nemzetközi volt. Elég csak a mostani ko-

ronavírus-járvány legyőzésére kialakult nemzetközi összefogásra gondolnunk, melynek eredményeként Keleten
és Nyugaton a tudomány emberei széles körben osztották meg ismereteiket a közös ellenség, a vírus legyőzé-
sére. Ennek eredményeként kevesebb mint egy év után már világszerte oltani kezdték az embereket a vírus el-
leni vakcinákkal. Büszkék lehetünk arra, hogy ebből a sikerből a magyar–amerikai–német Karikó Katalin bio-
kémikus is alaposan kivette a részét. 

A hazai egyetemek meggyőzésekor döntő érv volt, hogy 1500 milliárd forintnyi fejlesztésre számíthatnak,
amely észszerűen csak az új modellben használható fel. Senki sem érti, hogy a felsőoktatási és államigazgatá-
si törvényeknek a felsőoktatás szereplői által évek óta hiába szorgalmazott észszerűsítése ehhez miért nem volt
elegendő. A tervek szerint az egyetemek fejlesztésének fedezetét az EU hihetetlenül nagy, 5800 milliárdos újjá-
építési támogatásából biztosították volna. Nemrég derült ki, hogy a kormány a 2500 milliárd vissza nem térí-
tendő támogatáson túl a további, kedvezményes hitel formájában folyósítandó EU-kölcsönt nem kívánja fel-
venni, és az egyetemi fejlesztések fedezetét majd hazai forrásból biztosítja. Ugyanakkor esély van arra, hogy a
gazdaság beindításának szükségletei miatt ezek a források nem fognak rendelkezésre állni. Ennek egyik első
jele lehet, hogy az ígért egyetemi bérfejlesztések EU-alapból nem biztosíthatók, így forrásuk egyelőre bizony-
talan. Magyarul: a felsőoktatásnak tett eddigi kormányígéretek betartása mostani ismereteink szerint legalábbis
kérdéses. 

Ehelyett a magyar egyetemek nemzetközi versenyképességét azáltal fejlesztjük, hogy 540 milliárd forintnyi
kínai hitelből, teljes kínai kivitelezésben felépíttetjük a kínai Fudan Egyetem fővárosi kampuszát. Szakértők
kiszámították, hogy az Orbán-kormány a keleti nyitás jegyében eddig 3000 milliárd forintnak megfelelő orosz
és kínai hitelt vett fel, amit természetesen majd piaci kamatokkal együtt vissza kell fizetnünk. Ezt az „öröksé-
get” hagyjuk unokáinkra. No meg egy alapítványokba kiszervezett felsőoktatást és gazdaságot. Félő, hogy ezt
a terhet a nemzeti felsőoktatásba várt alkotó, kreatív fiatalok nagy része, akikre az ország jövője érdekében
leginkább szükségünk lenne, nem vállalja, helyette inkább a külföldi tanulást választja. A 2022. évi választá-
sokon a kormányzati úthengerrel szemben a lábukkal, a külhoni létre szavaznak. Ennek elkerülésében felelős-
ségünk lenne.
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