
Idén néhány ezerrel több hallgatót vettek fel 
egyetemre, mint egy évvel korábban, most 
összesen 75,7 ezren jutottak be a felsőokta-
tásba.  Az elsőéves egyetemisták száma még 

a kettővel ezelőtti Orbán kormány idején, 2011 
és 2013 között csökkent drasztikusan, több 
mint 25 ezer fővel. E súlyos visszaesés óta alig 
nőtt a felsőoktatásban tanulók száma. 
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Pártoktól független hetilap

Diplomások számában is az európai 
rangsor végén kullogunk

Továbbra is nagyon alacsony az egyetemet végzett fiatalok aránya Magyar-
országon, pedig a munkaerőpiacon is előny a felsőfokú végzettség. Csak 
Olaszországban és Romániában van kevesebb fiatal diplomás, mint nálunk.
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Müller Cecília országos tiszti főorvos a nem-
zetközi gyakorlattal ismét szembehelyez-
kedve bejelentette, hogy engedélyezik a 
harmadik oltást bárki számára. Müller a házi-
orvosoknak és kórházaknak írt levelében azt 
is meghatározta, hogy mely vakcina melyik 
oltóanyaggal kombinálható. E szerint:

 • Sinopharmra: Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen;

 • Pfizerre: Sinopharm, Janssen, 
AstraZeneca;

 • AstraZenecára: Pfizer, Moderna és 
Sinopharm;

 • Janssenre: Pfizer, Moderna Sinopharm;
 • Modernára: Sinopharm, Janssen, 

AstraZeneca;
 • Szputnyik V-re: Pfizer, Moderna, 

Sinopharm. 

A harmadik oltást a páciensek kérhetik, de 
az oltóorvos dönti el, hogy mit ad be. Feltétel, 
hogy a második oltástól számítva legalább 

4–6 hónap elteljen. Az ajánlásból az látszik, 
hogy a Pfizerrel és Modernával oltottak nem 
kaphatnak a korábbi oltóanyagaikból..

Hat magyar kutató, egészségügyi szak-
ember közleményben adott hangot aggo-
dalmának a szerintük nem szakmai alapon 
és kutatások hiányában kiállított Müller-féle 
ajánlás miatt. 

A szakemberek arra jutottak, hogy a 60 
év feletti, illetve más okból a nagy kockázatú 
Sinopharm vakcinával oltottakat azonnal újra 
kellene  oltani. Ezzel kapcsolatban szerintük 
szakértői döntést igényel, hogy ez mindenki 
esetében elvégzendő-e, vagy először anti-
testvizsgálatot kell-e végezni, és csak a nega-
tív antitestszintet mutatókat újraoltani. Azt is 
hozzátették, azoknál lehet fontos a harmadik 
dózis, akiknél az állapotuk miatt nagy a koc-
kázata annak, hogy a két oltás nem vált ki kel-
lő védettséget, például a szervátültetteknél.  
A többi oltott esetében megfontolás tárgya 
lehet a harmadik oltás – írják.

Forrás: www.hvg.hu  

Bizonytalanság a harmadik oltás körül
Szakértők szerint nem jó és felesleges döntés, hogy bárki kaphat harma-
dik oltást. Igazából a legnagyobb szükségük erre a kínaival oltottaknak 
van, de nekik nagyon, mert közülük nagyon sokaknak nincs elegendő 
védelmük. Nekik ingyenesen kellene biztosítani az antitestmérést.  Fel-
tehetően csak azért általános a 3. oltás, hogy ne kelljen beismerni a kínai 
vakcinával kapcsolatos kudarcot.  
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Csaknem egy évvel csökkent 
a várható élettartam

Utoljára 1962-ben romlott annyira a 
születéskor várható élettartam Ma-
gyarországon, mint 2020-ban, a koro-
navírus-járvány kitörésének évében 
– derült ki a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adataiból.

Magyarországon 0,8 évvel, 75,7 évre 
csökkent a várható élettartam. Szakér-

tők szerint hazánkban a romlás egyik 
fő oka a koronavírus-járvány mellett a 
kórházak állapota és a lakosság rossz 
egészsége. Magyarországon már a jár-
vány előtt is rossz volt a helyzet, most 
mindössze Litvániát, Bulgáriát és Ro-
mániát előzzük a várható életévek szá-
mában.

Forrás: www.hvg.hu

Így továbbra is nagyon távol marad az or-
szág az Európai Unió által megfogalmazott 
céltól, vagyis attól, hogy 2030-ra a fiatal dip-
lomások aránya elérje a 45 százalékot minden 
tagországban. Az Európai Statisztikai Hivatal 
legutóbbi, 2020-ra vonatkozó adatai szerint 
Magyarországon mindössze 30,7 százalék a 
25 és 34 év közötti diplomások aránya, ami 
a harmadik legrosszabb eredmény az EU-

ban, csak Olaszországban és Romániában 
van kevesebb fiatal diplomás. Az EU-átlag 
40,5 százalék, ami folyamatosan növekszik, a 
magyarországi adatok ellenben 2015 óta fo-
lyamatosan csökkennek (ekkor még 32,1 szá-
zalék volt a 25–34 éves diplomások aránya), 
a 2015–2020 közötti visszaesés pedig nálunk 
volt a legnagyobb mértékű EU-s szinten.

Forrás: www.nepszava.hu 

Csaknem 3500 általános és középiskolai 
pedagógusállásra – és kevés híján ezer 
óvónői státuszra – lehet jelentkezni a 
közszféra állásportálján. Miközben a hi-
vatalos kormányzati kommunikáció csak 
ellenzéki hangulatkeltésként állítja be 
a pedagógushiányt, ez egyre nagyobb 
gondot okoz a mindennapi oktatásban, 
szakemberek szerint jóval több, mint 
tízezer tanár és tanító hiányzik a rend-
szerből. Az ország gazdagabb régióiban 
pont olyan súlyos a helyzet, mint a leg-
szegényebb térségekben. Tovább rontja 
a helyzetet, hogy 12 ezerrel több hatéves 

kezdi meg tanulmányait szeptemberben, 
mint tavaly, mégpedig a kormány iskola-
érettségi törvényének következménye-
ként, mert kötelezővé tették ennek a kor-
osztálynak a beiskolázását.

Az oktatási kormányzat a következő-
képpen reagált minderre: „Egyszerűen 
nem kell minden iskolába külön kémiata-
nár. Különösen az alacsony diáklétszámú 
intézmények esetében igaz ez, ahol évfo-
lyamonként egy-egy osztály van csak, és 
így négy-öt iskola tudja párhuzamosan 
megadni egyetlen kémiatanárnak a teljes 
álláshoz szükséges óraszámot.

Forrás: www.nepszava.hu, www.telex.hu

Tízezernél több tanár és tanító 
hiányzik 

Sok iskolában bármilyen végzettségű pedagógust azonnal alkalmazná-
nak, de még így sincs jelentkező.

A magyar kormány ezzel a lépésével 
önkényesen korlátozta az ott dolgozók 
alapvető alkotmányos jogát – vélik hazai 
és nemzetközi szakszervezetek. Állítják: 
ezzel a beavatkozással a magyar kormány 
durván visszaélt a járvány idejére kapott 
korlátlan hatalmával. Az intézkedés nagy 

nemzetközi felháborodást váltott ki: az 
ENSZ 185 tagországot tömörítő Nem-
zetközi Munkaügyi Szervezete mellett 
az Európai Bizottság elnöke, Ursula von 
der Leyen is Orbán Viktornak írt levélben 
ítélte el a demokráciákban példátlannak 
számító intézkedést. 

Már a sztrájk is tilos?

Amikor Orbán Viktor értesült arról, hogy a légiforgalmi dolgozók sztrájkol-
ni készülnek, egyszerűen hozott egy rendeletet, amely megtiltja számuk-
ra a munkabeszüntetést. 

Miközben a kelet-európai országok több-
sége az Európai Unióhoz való csatlako-
zása után faragni tudott a jövedelmi hát-
rányából az EU-átlaghoz képest, addig 
Magyarországon – uniós összevetésben 
– még romlott is a helyzet 2005 és 2017 
között. A lakosság háromnegyede uniós 
szinten szegénynek számít. Az EU-ban 

csak Romániában rosszabb a helyzet. 
Finnországban, Franciaországban vagy 
Hollandiában az emberek alig 5 száza-
léka számít uniós szinten szegénynek.  
A cseheknél 20 százalék, a lengyeleknél 
40, a szlovákoknál 50, míg nálunk több 
mint 75 százalékos ez az arány.

Forrás: www.444.hu 

Csak Romániában él több szegény, 
mint nálunk
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Magyarországon a legnagyobb a hiány a régióban

Tovább nőtt a magyar államadósság, mely ré-
giós összehasonlításban már a járvány előtt is 
magas volt. 

Mindezt úgy sikerült összehozni, hogy a 
magyar kormány túlköltekezését nem magya-
rázza a járványválság. A gazdasági károk eny-
hítésének költségeit a kormány másokra há-

rította. A hitelmoratóriumok, kedvezményes 
hitelek terhét a jegybank, a bankrendszer, a 
háztartások és a vállalkozások fogják még so-
káig viselni. A konkrét kormányzati intézkedé-
sek (bértámogatások, közteher-elengedések) 
nemzetközi összehasonlításban rendkívül 
csekélyek voltak. Forrás: www.24.hu 


