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2021. 03. 12. Telex 

A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója a következő ötéves programban tervei szerint „egységbe 

szervezi a Kárpát-medencei kultúrát”. A HírTv-nek elmondta: a tavaly elkészített könnyűzenei 

stratégiájukat a vele ellentétes nézeteket vallók is elismerték. Azért fontos megerősíteni a 

popzenét, mert „a magyarok jó része csak könnyűzenével fogyaszt kultúrát”. Elmondta 

továbbá: tüntetni azok a művészek járnak, akik „már leszálló ágban vannak, és igénylik a 

figyelmet”, vagy akik „kevésbé tehetséges mivoltukat akarják kompenzálni”. 

 

2021. 03. 12. Eduline 

Az Oktatási Hivatal legfrissebb adatai szerint a nógrádi diákok majdnem hatodát fenyegeti a 

korai iskolaelhagyás, Borsodban és Szabolcsban pedig több mint tizedét. Ha csak az általános 

és a szakképző iskolákat tekintjük, akkor még rosszabbak ezek az arányok. 

 

2021. 03. 11‒12. HVG 

Már meg is jelent a kormányrendelet, amely szerint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 

miniszternek meg kell vizsgálnia, hogy a PIM tulajdonába kerülhet-e több állami tulajdonú 

ingatlan, köztük a Magyar Írószövetség Bajza utcai székháza, a Zichy-kastély és a Hajógyári-

sziget több mint 30 hektáros, szinte teljes déli területe, benne a Hadrianus-palotával és számos 

ipari műemlékkel, illetve szórakozóhellyel. A lap szerint elképzelhető, hogy ez csak az első 

lépés egy hasonló vagyonkimentés irányába, mint amivel a kormány számos egyetemet és 

értékes ingatlant átjátszott közérdekű vagyonkezelők számára. 

 

2021. 03. 11. Népszava 

Az Emmi a PSZ, PDSZ és CKP kérése ellenére sem tervezi a pedagógusok és iskolai dolgozók 

elsőbbséggel való beoltását. Mint írják, életkoránál vagy betegségénél fogva sok pedagógus is 

megkaphatta már az oltást. 

 

2021. 03. 11. Válasz online 

Álnéven fejti ki lesújtó véleményét az új, 2023‒2024-es tanévtől érvényes magyarérettségi-

szabályokról egy gimnáziumi tanár. Konklúziója: „A magyar nyelv és irodalom érettségijét 

érintő változások tehát erőből születtek, koncepciózusak, nagyrészt korszerűtlenek, a szakmai 

kívánalmakat messzemenően figyelmen kívül hagyják, a tanulókra nincsenek tekintettel, a 

pedagógust a partvonal mellett hagyják, a tanulási-tanítási folyamatot erővel kívánják 

befolyásolni. Az erősebb kutya tehát azt teszi, amit szokott, így megy ez – legyinthetnénk. De 

nem, nem legyinthetünk. Ez ugyanis, ami történik, emberi létünk lényege ellen irányul.” 

 

2021. 03. 10. B1 (HVG-blog) 

2016-ban 35 milliárdba került a „Digitális kompetencia fejlesztése” program; az összeg „nagy 

része látszattevékenységek és felesleges papírok legyártása közben tűnt el”. E program 

keretében lehet most az online-oktatás idején a pedagógusoknak laptopot igényelniük, ami 

tulajdonképpen egyébként is járna nekik. A gép a Klebelsberg Központ tulajdona marad, és 

„nem jár csak úgy”, hanem 2×30 órás képzést kell érte elvégezni (munkavégzés mellett). Aki 

ezt nem teljesíti, az szerződést szeg, és a fenntartó visszaveszi tőle a gépet, valamint ki kell 

fizetniük a képzés árát, többszázezer forintot. 
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https://b1.hvgblog.hu/2021/03/10/online-oktatas-tamogatasnak-alcazott-ertelmetlen-papirmunka-hegyeket-kapnak-a-tanarok/
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2021. 03. 10. 444 

A lap ismerteti Demeter Szilárd PIM-igazgató és könnyűzenéért felelős miniszteri biztos 

Mandinerben közölt írását, amely szerint a következő öt évben több mint 23 milliárd forintból 

„újrahangolja” a magyar popkultúrát, és „világraszóló popkulturális és társművészeti köz-

pontot” hoz létre a Hajógyári szigeten, illetve a Zichy-kastélyban. 

 

2021. 03. 10. Telex 

Emlékezetes: egy éve, hogy a vírusjárvány kitörésekor szégyenletes kampány indult 19 

Magyarországon tanuló iráni egyetemista ellen, akiket járványügyi szabályszegéssel 

gyanúsítottak meg, majd azonnali hatállyal kitoloncoltak, és 3 évre kitiltottak Magyarországról 

(és az EU-ból), mivel a rendőrség szerint „veszélyt jelentettek Magyarország közrendjére és 

közbiztonságára”. A 19-ből 4 fő esetében még a kitoloncolás előtt visszavonták a döntést, 

további 14 fő pedig idén januárban tért vissza, miután júniusban törvényenyhítés okán 

megszűnt ellenük a büntetőeljárás. „Nagyon úgy tűnik, hogy kollektív bűnösséget akartak 

ráhúzni a gyanúsítottakra” ‒ mondta az egyikük, aki a gyanú szerinti időben jelen sem volt a 

kórtermi konfliktus helyszínén, és amikor ezért panaszt tett, a rendőrség nem megszüntette az 

eljárást, hanem kitalált egy új gyanút. A Magyar Helsinki Bizottság az Emberi Jogok Európai 

Bíróságához fordult a „borzasztó, jogszerűtlen eljárás” miatt. 

 

2021. 03. 09. HVG 

Megsínylik a szállásadók és más, külföldiekre szakosodott vállalkozások a bejövő Erasmus-

ösztöndíjasok hiányát: ebben a tanévben eddig csak 2449 egyetemista jött Magyarországra, míg 

az elmúlt években 8800‒9300 között volt a számuk. A kimenő hallgatók száma a korábbi 4000-

4500-ról 836-ra csökkent. 

 

2021. 03. 09. HVG 

Interjú Horváth Eszterrel, az SZFE HÖK új elnökével. Feladatuk lenne a szenátusban való 

jelenlét, de még mindig nincs felállítva az új szenátus, pedig a fenntartó január 31-re ígérte. 

Feladatuk továbbá a folyamatban levő perek vitele és a kommunikáció a vezetőséggel, de „az 

egyértelmű, hogy nem behódolni vagy meghunyászkodni szeretnénk az illegitim vezetőség 

előtt”. Mind a 300 hallgatót képviselik, azokat is, akiknek mindegy, kitől tanulnak. Szóba kerül 

még többek közt, hogy miért nem passziváltak a helyzettel elégedetlen hallgatók közül sokan, 

illetve hogy kettészakadt-e a Freeszfe egyesület megalakulásával az egyetemi polgárság. 

 

2021. 03. 09. Telex 

Interjú Navracsics Tiborral, a Pannon Egyetemet fenntartó ‒ egyelőre még be nem jegyzett ‒ 

alapítvány kuratóriumi elnökével többek között a következő kérdésekről: kinek az ötlete 

lehetett felkérni őt erre a posztra, és milyen alapon? Mit tervez változtatni az egyetemen? 

Érzékel-e kormányzati nyomást arra, hogy személyében hitelesítse a modellváltást? Ajánlja-e 

az egyetemi oktatóknak a belépést a pártba? 

 

2021. 03. 09. 444 

A PSZ „egyértelmű, azonnali választ vár” három kérdésre: hajlandó-e a kormány 1. azonnal 

beoltani a pedagógusokat; 2. kompenzációt fizetni nekik az otthon végzett digitális oktatásért; 

3. 100%-os táppénzt fizetni az otthonmaradó szülőnek? 

Mindezt korábban is kérték, de hiába; a pedagógusok cserben hagyva érzik magukat, „mert a 

mostani digitális átálláshoz sem kaptak segítséget, ráadásul a hátrányos helyzetű térségekben 

semmi sem változott”. 
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https://hvg.hu/kultura/20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe
https://hvg.hu/kultura/20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe
https://hvg.hu/kultura/20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe
https://telex.hu/belfold/2021/03/09/navracsics-tibor-interju-2021marcius
https://telex.hu/belfold/2021/03/09/navracsics-tibor-interju-2021marcius
https://444.hu/2021/03/09/a-psz-nyilt-levelben-kerdi-kaslert-es-palkovicsot-hogy-a-tavaszi-szunet-alatt-beoltjak-e-a-pedagogusokat
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2021. 03. 09. Magyar Hang 

Pálinkás József volt oktatási miniszter és MTA-elnök szerint a „kedvenc kormányzati beszállító 

által fejlesztett” KRÉTA-rendszer leállása „a kormányzóképtelenség újabb jele”, és mint 

cseppben a tenger mutatja: Magyarországon nem a piac dönti el a sikerességet. 

 

2021. 03. 08. HVG 

A Fővárosi Önkormányzat a Józsefvárosi Pályaudvar területén képzelné el a Természet-

tudományi Múzeum új helyét, de a kormány ragaszkodik a Debrecenbe való költöztetéshez. 

 

2021. 03. 08. HVG 

Összeomlott a KRÉTA-rendszer a második online oktatási időszak első napjának reggelén. A 

Klebelsberg Központ a felelősséget az E-Kréta Informatikai Zrt.-re hárította. A rendszer 

használata a 2017–2018-as tanévtől kötelező az állami iskolákban, fejlesztésére 7-8 milliárdot 

költöttek, de az eddigi tapasztalatok szerint nem használható könnyen még normál üzemmenet 

esetén sem, adminisztráción kívül másra (pl. kollaborációra) nemigen alkalmas. A lap 

emlékezetet arra, hogy már egy éve, az első digitális átálláskor kiderült: hiába dolgoztatta ki a 

kormány sok pénzért a Digitális Jólét programot és a Digitális Oktatási Stratégiát, a tanárok 

magukra lettek hagyva a távoktatással, és most, a COVID-járvány második, illetve harmadik 

hulláma idején sincsenek „beljebb” ‒ ahogy a digitális eszközökhöz hozzáférni nem tudó 

diákok sem. 

 

2021. 03. 07. Napi.hu 

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete XXIII. Kongresszusa nyílt levélben reagált a 

tegnapi kormányrendeletre. Az intézkedést üdvözlik, de úgy vélik, a kormány ellehetetleníti a 

felkészülést azzal, hogy néhány óra alatt felülírja saját határozatát. Követelik az otthonmaradó 

szülők jövedelempótló támogatását, a munkáltatók támogatását az álláshelyek megtartására, 

valamint az otthonmaradók felmentésének, felmondásának tilalmát. Ismételten figyelmeztetnek 

arra, hogy soron kívül be kell oltani minden közoktatási dolgozót, aki kéri, „az Európai 

Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal, a már bezárt bíróságok 

munkavállalóihoz hasonlóan”. Azt is kérik, hogy a gyerekfelügyeletet kizárólag önkéntesek 

végezzék, külön díjazás fejében, és ha nincs elég önkéntes, akkor ne az intézményekben 

szervezzék meg a gyermekfelügyeletet, illetve máshonnan irányítsanak át embereket erre a 

nem-szakmai munkára. 

 

2021. 03. 07. HVG 

A Civil Közoktatási Platform állásfoglalást tett közzé a tegnap délutáni kormányrendeletről. 

Eszerint nem várható el az elkövetkező egy hónapban sem a szülőktől, hogy önként 

lemondjanak a fizetésről, sem munkáltatóiktól, hogy önként lemondjanak róluk, sem a 

pedagógusoktól, hogy egyszerre tanítsanak online és jelenléti formában is. Úgy vélik, a 

kormánynak lett volna ideje egy átgondoltabb rendelet előkészítésre. Követelik, hogy a 12 éven 

aluli vagy sajátos nevelési igényű gyerekekkel otthon maradó szülők kapjanak táppénzt, és 

hogy az oktatásban dolgozókat haladéktalanul oltsák be. 

 

2021. 03. 06. HVG 

Bejelentették, hogy az óvodabezárás és a digitális iskolai munkarend alatt mégis lesz 

gyermekfelügyelet az intézményekben: Maruzsa államtitkár az előző napon még az 

ellenkezőjét állította. 

 

https://hang.hu/belfold/2021/03/09/palinkas-jozsef-a-kreta-rendszer-leallasa-a-kormanyzokeptelenseg-ujabb-jele/
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