Főleg Felsőoktatási Hírek
AZ OKTATÓI HÁLÓZAT VÁLOGATÁSÁBAN ‒ 2021. 12. 11. ‒ 2021. 12. 17.

2021. 12. 17. HVG
A tanárszakszervezetek visszautasítják az Emmi állításait (lásd: 2021. 12. 17. 24hu), mondván:
egyiküknek sincs köze választási kampányhoz, sem politikai párthoz. Közölték: nem igaz, hogy
10 százalékos béremelésre kerülne sor jövőre, mert a Magyar Közlönyben meghirdetett bérpótlékemelés gyakorlatilag 9%-os keresetnövekedést jelent, az illetménye pedig csak azoknak
emelkedik, akiknek a bére eddig nem érte el a kötelezően járó, garantált bérminimumot.
2021. 12. 17. Népszava
Sandra Kalniete, az EP külföldi beavatkozásokkal és félretájékoztatással foglalkozó különbizottságának lett kereszténydemokrata jelentéstevője szerint az ártó szándékú külföldi
beavatkozásnak egyik nem közvetlenül tetten érhető formája, hogy külföldi – főleg kínai és
orosz – szervezetek partneri kapcsolatra lépnek európai egyetemekkel, iskolákkal és kulturális
központokkal. A Konfuciusz Intézetek például kínai gazdasági és hírszerzési érdekeket
szolgálnak. Miközben több német és mindegyik svéd egyetem felmondta a velük való együttműködést, Magyarországon jelenleg 5 ilyen intézet is működik. Sandra Kalniete jelentéstervezete az agresszív befolyásolási kísérletek közül külön kiemeli a Fudan Egyetem ügyét.
2021. 12. 17. Magyar Narancs
A szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola eltávolíttatta a Szivárványcsaládokért Alapítvány „Ugyanaz a szeretet” feliratú plakátját a területén levő hirdetőtábláról.
A plakátcég eleget tett a kérésnek, mert nem akarta elveszíteni a plakáthelyet, de kárpótolta az
alapítványt.
2021. 12. 17. Librarius
Freund Tamás elnökletével és Maróth Miklós társelnökletével tegnap megalakult a Magyar
Nemzeti Múzeum 11 tagú Tudományos Tanácsadó Testülete. Tagok: az ELTE és még 4
egyetem rektora, a Veritas főigazgatója és intézetvezetője, Stumpf István egyetemi kuratóriumi
elnök és Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli elnöke. L. Simon
László főigazgató elmondta: a legfontosabb cél most az állandó kiállítás megújítása 2022
végére, „széles körű szakmai és tudományos konszenzus” alapján. A tervek szerint a testület
részt vesz továbbá a hazai múzeumi intézményrendszer átalakításáról készítendő szakmai
anyag kidolgozásában, és javaslatokat fogalmaz meg az intézményi stratégiával, a kiállítási
politikával, a történelmi emlékezethez kapcsolódó feladatokkal, valamint az oktatási és
tudományos programokkal kapcsolatban. A főigazgató hangsúlyozta: bár a múzeum nagyon
képzett szakembergárdával rendelkezik, a feladatokhoz a testület segítségére is szükség van.
2021. 12. 17. 24hu
Juhász Péter, az Együtt korábbi elnöke videót tett közzé arról, hogy Kövér László
kabinetfőnöke, Veress László, akinek a családja a Magyar Tehetségekért Határtalanul
Alapítvány 240 milliós villalakását sajátjaként használja, egy impozáns úszómedencés házat
birtokol a székelyföldi Tiboldon, amelyben a helyi lakosok szerint Kövér László is megmegfordul. Az ingatlanra elővásárlási joga van az erdélyi Ábel Egyesületnek, melyet a
tehetséggondozó alapítvány alapítója, bizonyos Stefán Károly Róbert elnököl, és amely az
alapítványtól 35 milliós támogatást kapott. E hírre reagálva szólalt meg először az ügyben
Kövér László. Parlamenti sajtófőnökén keresztül közölte: soha nem vette igénybe a székelyföldi
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házat, és nincs semmilyen kapcsolata a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvánnyal. (Az
ügyről a legutóbbi hírt lásd: 2021. 12. 14. 24hu.)
2021. 12. 16. Mandiner, 2021. 12. 17. Örülünk, Vincent (blog)
A lap interjút készített Johan Lundberg stockholmi professzorral, A fény ellenségei című könyv
(2013) szerzőjével, aki az MCC és a Migrációkutató Intézet meghívására adott elő Budapesten.
Az interjú témái: hogyan hat a svéd szakértőkre, politikusokra és hatóságokra a posztmodern
gondolkodás, a posztkolonializmus, az identitáspolitika és a multikulturalizmus; és miért volt
rossz a svéd bevándorláspolitika. Az interjú kapcsán a blogszerző megjegyzi: Lundberg
irodalomtörténész, akiről mint tudósról a Scopusból nem sokat lehet megtudni, az viszont
köztudott, hogy nem professzor, mivel kinevezését elutasították, ami nagy vihart kavart svéd
bölcsészkörökben.
2021. 12. 16. Válasz online
Kovács Tibor esszéje szerint a Fidesz-kormányzás nem egységesítette, hanem rombolta a
nemzetet: visszatért a rendszerváltás előtti kirekesztő, párthűség alapú nemzetfelfogáshoz, és
erodálta a társadalmi és humán tőkét ahelyett, hogy erősítette és fejlesztette volna. Ennek
eredménye többek közt a diplomások és az egyetemre felvettek arányának csökkenése és a korai
iskolaelhagyók arányának növekedése. A kontraszelekció nemcsak a gazdaságra, hanem az élet
minden területére kiterjed, a kultúrában „kőkemény harc dúl, a színházi területen már le is
zajlott Vidnyánszky Attila vezetésével”, és az egyetemek „fideszesítésével” a felsőoktatást is
elérte. Ez elüldözi a tehetséges diákok és oktatók egy részét az országból. A társadalmi
megosztottság nem ideológiai, hanem párt alapú, mértéke az elmúlt 12 évben rohamosan nőtt,
és mára olyan fokú, hogy nehéz lesz újra megteremteni „mindenki Magyarországát”.
2021. 12. 16. 444
A pedagógussztrájkot baloldali kampányakciónak tartja az Emmi. Szerintük abból, hogy a
szakszervezetek elutasítják a 10%-os januári béremelést, világosan látszik, hogy „nem a
megegyezés a céljuk, hanem a hangulatkeltés”. Ennek ellenére a minisztérium nyitott a
tárgyalásra, ami január 12-én folytatódhat.
2021. 12. 16. Szabad Európa
Két napja hosszabbította meg a parlament a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet, de arról nem szól a döntés, hogy a 2022-ben végzőkre is vonatkozni fog-e a
nyelvvizsga-amnesztia. Eddig kétszer rendelte el a kormány a felmentést (2020-ban és 2021ben), de harmadikkal az ITM idén februári közlése szerint nem számolnak. A szakemberek
szerint a felsőoktatásban tanulók nyelvtudásának hiánya olyan probléma, amellyel foglalkozni
kell.
2021. 12. 16. Magyar Narancs
A lap Hadházy Ákos független képviselővel készített interjút a Fidesz korrupt rendszerének
természetről és e rendszer felszámolásának esélyeiről. A rendszer része az is, hogy mindent
megtesznek a korrupciós ügyek eltussolásáért; erre Hadházy több példát említ, köztük a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 20 milliárdos uniós projektjének esetét, amelyben az Európai
Bizottság inspektorai „egészen elképesztő csalásokat” állapítottak meg, az ezek miatt indult
nyomozást mégis lezárták. Így aztán Patyi András, az egyetem volt rektora ma „mégsem a
vádlottak padján ül, hanem a Kúria elnökhelyettese”.
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2021. 12. 16. Népszava
A pécsi bíróság elkobozta Szabó Krisztinának, a sümegi polgármester élettársának és a
kistérségi szakellátó központ korábbi vezetőjének hamis érettségi bizonyítványát, így a
felsőfokú végzettséget igazoló papírjai is visszavonhatók. Ezzel bebizonyosodott, hogy kinevezése a szakellátó központ élére jogtalan volt, és így jogtalanul vett fel több tízmillió forint
fizetést és béren kívüli juttatást. A Szabó Krisztina körüli botrány 2021 áprilisában robbant ki,
amikor vádat emeltek ellene, de a nyomozás közokirat-hamisítás miatt 2020 őszén indult, és
először a 168 óra számolt be róla.
2021. 12. 16. 24hu
Beköltözhet a Molnár Antal Zeneiskola abba a Damjanich utcai épületbe, melynek használatáról a Freeszfe egyesület a kerületi önkormányzat felajánlása ellenére lemondott. Az épület
bérleti jogára ezután kiírt pályázatot már a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyerte meg, viszont
eddig nem volt hajlandó aláírni a bérleti szerződést, bár korábban kötelezettséget vállalt a
zeneiskola elhelyezésére. Most viszont megszületett végre a megállapodás, melynek megfelelően a tankerület bérleti díjat fizet az épületért, amelyben a zeneiskolán kívül saját irodái is
működnek majd.
2021. 12. 15. Eduline
Figyelmeztető sztrájkot hirdet január 31-ére a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) – ezt a két szakszervezet jelentette be a
Facebookon, miután közös sztrájkbizottságuk tárgyalt a kormány képviselőjével. Ha a januári
akció sem vezet eredményre, márciusra újabb sztrájkot szerveznek. „Egy bohózatban vettünk
ma részt. Ha tehetnénk, fekete zászlókat lengetnénk” – mondta Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke az
Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete előtt, a kormány képviselőjével folytatott
tárgyalás után. „Csak egy út maradt: mindent megteszünk azért, hogy megszervezzük a
sztrájkot. Készüljetek, január 31-ére figyelmeztető sztrájkot fogunk hirdetni. A héten beadjuk
a bíróságra a még elégséges szolgáltatásokra vonatkozó követeléseinket” – tette hozzá. Nagy
Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja ezzel kapcsolatban elmondta: a kormány
elvárná, hogy tanítsanak a sztrájk időtartama alatt, miközben szerintük még gyermekfelügyelet
sem kellene. „Kompromisszumos megoldásként azt kértük, hogy tankerületenként vagy
munkáltatónként legyen egy felügyeletre kijelölt hely, de ez sem volt elég, azt akarják, hogy a
sztrájk alatt tanítás legyen. Ezt a jogvitát végig kell vinni a bíróságon, de már vannak
végzéseink, amelyek egyértelműen kimondják, hogy a tanítás nem tartozik a még elégséges
szolgáltatás körébe”.
2021. 12. 15. Magyar Hang
A Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) nem reprezentatív felmérése korábban azt mutatta, hogy az
általuk vizsgált 1500 intézményben mintegy ötezer pedagógus nincs beoltva, közülük háromezren pedig nem is tervezik felvenni a vakcinát. Horváth Péter, a pedagóguskar elnöke most azt
mondta a Magyar Hangnak: bár új, pontos adatuk nincs, ők mindenképpen több ezer főre
becsülik azoknak a pedagógusoknak a számát, akik végül nem oltatták be magukat. A
pedagógus szakszervezetek becslése is hasonló, és a több ezer pedagógus kiesése egyes
iskolákat működésképtelenné tehet – az oltatlan pedagógusok ugyanis nem ugyanolyan
arányban vannak jelen az egyes iskolákban, ráadásul az oltatlan pedagógusok egy része számára
ez az utolsó lökés lehet ez abba az irányba, hogy végleg elhagyják a pályát.
2021. 12. 15. 444
Kezdődik az aláírásgyűjtés a Diákvárosra és a 270 napos álláskeresési járadékra vonatkozó
népszavazáshoz – jelentette be a főpolgármester, miután átvette az általa benyújtott
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népszavazási kezdeményezésekhez szükséges aláírásgyűjtő íveket a Nemzeti Választási
Irodában. Karácsony Gergely szerint az a céljuk, hogy minél előbb összegyűljön az a 200 ezer
aláírás, ami ahhoz szükséges, hogy az álláskeresési támogatás 9 hónapra emeléséről és a
„Fudan-törvény” hatályon kívül helyezéséről is lehessen szavazni. A jövő évi választásokon
közösen szereplő ellenzéki pártok mellett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is részt vesz az
aláírásgyűjtésben.
2021. 12. 14. b1 (HVG-blog)
A blog szerint nem felel meg a történelmi valóságnak az a Fidesz-vezér és párttársai által táplált
mítosz, amely szerint ők „a kommunista rendszerrel szembeni ellenállásból jönnek”. Cáfolatképp megemlíti többek között a kormányfő apját, aki „a legsötétebb represszió, Nagy Imréék
kivégzésének évében lépett be a Kommunisták Ifjúsági Szövetségébe, majd az állampártba”,
végül a Magyar Szocialista Munkáspárt alapszervi párttitkára lett; magát a kormányfőt, aki
gimnáziumi KISZ-titkár és „az apparatcsikjelöltek lapjának lelkes előfizetője” volt, és az
állampártba csak azért nem lépett be, „mert kerülő úton gyorsabb karriert remélt”; valamint
Stumpf Istvánt, „a felsőoktatás Fidesz-kézbe való átjátszásáért felelős kormánybiztost”, aki
„akkora kommunistaellenes ellenálló volt az 1980-as években, hogy egyenesen a kommunista
pártállam belügyminiszterének lányát vette el”.
2021. 12. 14. Magyar Narancs
A lap úgy tudja, Trócsányi László volt igazságügyminisztert, jelenlegi fideszes európai
parlamenti képviselőt 2022. február elsejével kinevezik a Károli Gáspár Református Egyetem
rektorává. A lap szerint „némi zavart okoz” azonban, hogy az SZTE ÁJTK-hoz sok szálon
kötődő Trócsányi tagja lett a 2021-ban létrehozott Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány
kuratóriumának. Ez egyben azt is jelezte, hogy a miniszterelnök mégsem benne látja a jelenlegi
köztársasági elnök utódát. A lap kérdésére Trócsányi közölte: nem kíván lemondani európai
parlamenti képviselői mandátumáról.
2021. 12. 14. 24hu
Sikkasztás gyanúja miatt nyomozást rendelt el a rendőrség a Kövér László kabinetfőnökéhez
kapcsolódó ügyben, melyet a lap tárt fel 2021. 11. 03-i riportjában. A Magyar Tehetségekért
Határtalanul Alapítványnak Kövér László tajvani jóbarátja adományozott több mint 322 millió
forintot. Ebből a külhoni tehetségeknek szánt adományból budai villalakást és autót vettek, az
előbbit a kabinetfőnök családja, az utóbbit az alapítvány kuratóriumi elnöke, szintén
országgyűlési munkatárs, használja, sőt ő még a sógornőjének is adott támogatást az alapítványi
pénzből. Érdemi tevékenységet a két éve bejegyzett szervezet a jelek szerint eddig nem
folytatott. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik.
2021. 12. 14. HVG
Elnézést kért a megalázó dél-dakotai jótékonysági akció szervezője és a finanszírozó bank,
amiért tanárok számára földön kúszós pénzgyűjtési versenyt hirdettek (lásd 2021. 12. 13. 444).
A bocsánatkérés részeként minden jelentkező kapott 500 dollárt, függetlenül attól, hogy
beválasztották-e a versenyzők közé, vagy sem.
2021. 12. 14. 24hu
Költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal a budapesti Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban, ahol legalább
másfél tucat mongol diák tanult, ám a koronavírus-járvány kirobbanása után, a 2020-as tavaszi
félév végén hazamentek, és 2020 októberében a tanulói jogviszonyuk is megszűnt. Az iskola
azonban nem törölte őket a nyilvántartásból, hanem az elektronikus naplóban (Kréta) 2021
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júniusáig továbbra is folyamatosan osztályozta és értékelte őket, sőt még év végi bizonyítványt
is kiállított a számukra – arról, hogy megbuktak, mivel nem látogatták a távoktatásban az
órákat. Egy feljelentés szerint az iskola így akár több millió forint normatív támogatást is
felvehetett jogtalanul, az egyházi intézmények tanulói után ugyanis az állam kb. 200 ezer forint
normatív támogatást fizet (míg a nem egyházi iskolákban csak 55 ezret).
2021. 12. 13. Magyar Hang / 2021. 12. 14. HVG
Majdnem húszmillió forint gyűlt össze a Freeszfe tegnapi jótékonysági aukcióján. Tízmillióért
kelt el Tarr Béla nagyvonalú felajánlása, a Sátántangó eredeti, pozitív munkakópiája, amelyet
zárt licitben hirdettek meg. Az egyesület közölte: a bevétel minden várakozásukat felülmúlta,
és teljes egészében vizsgafilmek és vizsgaelőadások elkészítésére költik. Az aukció december
14. és január 14. között egy licitoldalon folytatódik (link a cikkben). A HVG december 14-én
közzétette az aukción elkelt tételek listáját.
2021. 12. 13. Népszava
Rektori pályázatot írt ki a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma december 20-i
határidővel. A pályázati feltételek közt nem szerepel a tudományos fokozat, csak az egyetemi
tanári munkakörben való foglalkoztathatóság és a szín- és filmművész szakmában megfelelő
magas állami kitüntetés. A cikk megjegyzi: a feltételek a Lex Mocsai logikájának felelnek meg,
különben pedig idén január elsejei hatállyal megkönnyítették az egyetemi tanári kinevezést.
2021. 12. 13. 444
Megalázó showműsorban gyűjthetett össze segélyt a diákjai számára egy jótékonysági akció
keretében tíz dél-dakotai tanár: a földön csúszva kellett a trikójuk alá gyömöszölni a kiszórt
5000 dollárból annyit, amennyit tudtak. A cikk megjegyzi: az USA-ban a dél-dakotai tanárok
fizetése az egyik legalacsonyabb, gyakran mégis saját pénzükből voltak kénytelenek az
oktatáshoz eszközöket venni.
2021. 12. 13. HVG
Miután egy közadatigénylés nyomán kiderült, hogy a szegedi egyetemet fenntartó kekva éves
költségvetési támogatása 400 millió forint, a HVG megpróbálta megtudni, mire költi majd ezt
a kuratórium. Szabó Gábor, a testület elnöke az érdeklődésre eléggé elutasítóan reagált, bár
megígérte, hogy honlapjukon közzé fogják tenni „a törvényben előírt kötelezettségek szerint a
kuratóriumi tagok kumulatív díjazását, illetve ugyancsak kumulatív módon további személyi és
közvetlen működési kiadásokat.” Ugyanakkor a stratégiai tervekre vonatkozó kérdést nem volt
hajlandó megválaszolni, mert az szerinte akár üzleti titoknak is tekinthető, mit találtak ki a
jövőre nézve.
2021. 12. 12. Magyar Narancs
Értesülvén a debreceni egyetemen bejelentett béremelés mértékéről, a szegedi egyetem több
oktatója a lapnak elmondta, hogy amennyiben ilyen bérezési különbségek alakultak volna ki
tartósan a hazai egyetemek között, annak egyenes következménye lett volna az „agyelszívás”.
Bár az átlagos emelés elmarad a debrecenitől – annak nagyságrendjét hosszabb távol fenntarthatatlannak nevezte több felsőoktatás-finanszírozási kérdésekkel foglalkozó szakértő –, de
lényegesen magasabb, mint a már megvalósult 15, és a korábban beígért 30 százalék.
Ugyanakkor több egyetemi dolgozó szerint érthetetlen és méltánytalan, hogy egyelőre szó sincs
a nem akadémiai területen béremeléséről, noha az egyetemi alkalmazottak közel felét ők teszik
ki. Ha ez a helyzet nem változik, óriási bérfeszültség alakulhat ki a SZTE-n belül – hallhattuk
az általános véleményt.
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2021. 12. 12. Magyar Hang
Egy felháborodott szülő pert fontolgat, amiért 10 éves gyerekét az iskolája egy „a gyerekkorúak
veszélyeztetése kategóriáját súroló” előadásra vitte a Pesti Magyar Színházba. A prostituáltakról és egy pedofil bíborosról (főszerepben: Eperjes Károly) szóló darabot állami ajánlásra, az Emmi által finanszírozott Lázár Ervin Program keretében nézetik meg kifejezetten
ötödikes osztályokkal. A színház sajtóosztálya elmondta: a darabot ők 12 éves kortól ajánlják,
és igénylés esetén színházpedagógiai foglalkozást is nyújtanak hozzá.
2021. 12. 12. Népszava
Öt francia és latin-amerikai professzor, illetve kutató adott megdöbbenésének hangot amiatt,
hogy Mario Vargas Llosa Nobel-díjas perui írót beválasztották a Francia Akadémiába.
Szerintük az író szélsőséges állásfoglalásaival többször tanújelét adta, hogy „nem törődik az
igazságossággal vagy az emberi élettel”, ezért méltatlan az elismerésre, és beválasztása rontja
Franciaország latin-amerikai megítélését.
2021.12. 11. Litera
A PPKE dékánja szerint érdeklődés hiányában szüntetik meg az Esztétika Tanszéket. A döntést
a kar nem tette közzé, a közvélemény csak az általa keltett reakciókról értesülhetett (lásd: 2021.
11. 27. Librarius). Az egyetem vezetése végül december 7-én erősítette meg a hírt, mondván:
az alapszakra összesen 4 fő jelentkezett. Kérdés, hogy kis hallgatólétszám esetén miért kell
képzéseket és tanszékeket megszüntetni, hiszen a kis létszám csak mélyítheti a bölcsészettudományi képzés intenzitását. A közlemény cáfolja, hogy elbocsátották volna a szak oktatóit,
de a portál információi szerint továbbra is ez a kar terve. Sőt a szóbeszéd szerint 2022-ben
további kis szakok megszüntetése várható a PPKE-n.
2021. 12. 11. Szabad Európa
A lap számára Szabó Andrea, az ELKH Politikatudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa összegezte a V4-országokra kiterjedő friss ifjúságkutatás eredményeit (lásd:
2021. 12. 07. Népszava, Szabad Európa). Eszerint a magyar fiatalok az elmúlt tíz évben
politikailag végtelenül megosztottak lettek: az ellenzéki beállítottságú és a kormánypárti
fiatalok „tökéletesen másképp látják a világot”, legyen szó oktatási rendszerről, gyerekvállalásról vagy a demokrácia megítéléséről. Ilyen fokú szélsőséges polarizáció a másik három
V4-országban nem tapasztalható; e törésvonalak olyan mélyek már a középiskolásoknál is,
hogy Szabó szerint egy generációnak kell felnőnie, mire az árkok betemetődhetnek. Érdekes
ellentmondás feszül a magyar fiatalok konformizmusa (pl. szülők nézeteinek kritika nélküli
átvétele) és Európa-pártisága között. Az EU-pártiság még a kormánypártiakra is jellemző, bár
az ő körükben azért az EU elutasítottsága is magas. A magyar fiatalok passzivitása minimum a
háromszorosa a többi V4-országbeliekének – azaz az egyéni érdekkijárás kultúrája már ebben
a korban kialakul –, de egy rétegük, éspedig az egyetemisták és egyetemet végzettek, illetve a
demokratikus értékeket közvetítő középiskolák diákjai mintha „egy hajszállal” aktívabbá váltak
volna 2018 után. A fiatalok többsége nem a demokratikus intézményekben, hanem a hadseregben, a rendőrségben és az EU-ban bízik (ebben a sorrendben!). Hozzászoktak ahhoz, hogy
vezérdemokrácia van Magyarországon, 57%-uk szerint erős kezű vezetőre van szükség,
miközben a többségük úgy látja, hogy a Fideszt csak erőszakkal lehet leváltani, és hogy a
választások Magyarországon nem tisztességesek (a kormánypárti fiatalok esetében ez az arány
40%). A Fidesz-hívek és a rezsim haszonélvezői ezt a kognitív disszonanciát úgy oldják fel,
hogy a zavaró körülményt „zárójelbe teszik”. A Fidesznek igenis van „egy nagyon világosan
elkülöníthető, önmagát újratermelő társadalmi bázisa, méghozzá nagyszámú társadalmi bázisa
az ifjúságon belül” – véli Szabó, de úgy látja: „nagyon sokfajta mai fiatal van”, az egyedüli

7
közös eszményük az európaiság, amúgy „elégedetlenek, konformok, passzívak és nagyon
erősen polarizáltak”.
2021. 12. 11. Mérce
Ungár Péter országgyűlési képviselő közérdekű adatigényléssel szerette volna megtudni a
tankerületektől, hány iskolapszichológust foglalkoztatnak, ám erre nem kapott választ, ehelyett
a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pszichológusok létszámát közölték vele. Márpedig a
kettő nem ugyanaz. Fehér Tibor pszichológus (PDSZ) szerint míg az iskolapszichológusnak az
intézmény valamennyi diákja és tanára a „kliense”, addig a szakszolgálati pszichológusok egyegy diákra vagy csoportra koncentrálnak. Az 55 megkérdezett tankerületből csak négyről derült
ki, hogy betöltetlen az iskolapszichológusi álláshelye. Mivel a magyar jogszabályok szerint
minden 500 gyermekre kell egy (a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott)
iskolapszichológusnak jutnia, ez azt jelenti, hogy legalább 6500 gyerek nem jut iskolapszichológusi segítséghez, holott ennek pl. az iskolai bántalmazások vagy a pandémia alatt
elszenvedett traumák megoldásában kiemelt szerepe volna.
2021. 12. 11. Népszava
Folytatódik a Politikatörténeti Intézet (PTI) pere az állam ellen: megtéríttetnék az iratanyag
eddigi „felelős őrzésének” költségeit, összesen 574 millió 402 ezer 220 forintot, miután
egyetlen forint kompenzáció nélkül kellett elhagyniuk Alkotmány utcai székházukat, hogy
végül a szocialisták által is használt Villányi úti központba költözzenek. Földes György, a PTI
ügyvezetője elmondta: az iratok egy részét elvitték tőlük, de mert az állam hibájából nem történt
szabályos átadás-átvétel, nem tudnak felelősséget vállalni a sorsukért. A maradékot pedig
helyszűke miatt nem tudják hol tárolni, így bérleti díj fejében a Fővárosi Levéltárban helyezték
el, noha még az sincs tisztázva, egyáltalán milyen jogcímen őrzik őket. A PTI nem kap
költségvetési támogatást, iratanyagát „a joggal visszaélve gyakorlatilag államosították”, és
„most még a felelős őrzés költségeit sem hajlandók megtéríteni. Ebben az abszurditásban él ma
az ország” – tette hozzá. A cikk megjegyzi: a kiköltözés után a kormánysajtó és Völner Pál, a
most korrupcióval gyanúsított államtitkár „hihetetlen pusztítással” vádolta a PTI-t, de
mellényúltak, mert a kifogásolt sérüléseket nem a PTI, hanem az állam által megbízott
építésziroda okozta, amikor feltárási céllal megbontotta a falat és az aljzatot. Mindazonáltal
Völner a lap megkeresésére kijelentette: nem látja okát, hogy megkövesse az alaptalanul
megvádolt PTI-t.
2021. 12. 11. Népszava
December 15-éig kell beoltatniuk magukat az állami oktatási-nevelési intézményekben
dolgozóknak koronavírus ellen. A Pedagógusok Szakszervezete tudomása szerint többen már a
határidő előtt önszántukból felmondtak, megelőzve, hogy fizetés nélküli szabadságra
kényszerítsék őket, és számos iskolában már a tantárgyfelosztás átdolgozását is elrendelték.
Egy szülő szerint karácsony után gyerekei tanító nélkül maradnak. A szakszervezetek azt
szeretnék, hogy az igazolt ellenanyag-vizsgálattal rendelkezők is az oltottakkal egy elbírálás
alá essenek; ez ügyben hétfőig várnak tájékoztatást az Emmitől.
2021. 12. 11. HVG360
A Demeter Szilárd-féle Magyar Kultúráért Alapítványé lett (azaz kikerült az állami tulajdonból)
az egymilliárdos értékű Nemzeti Tehetséggondozó Kft. Egyúttal megváltozott a célja is: a
Kárpát-medence fiatal művészeinek felkarolása helyett ezentúl „minőségi” újságírókat fog
képezni „a magyar nyelvű médiaipar számára”.

