
Mint azt korábban a szabadpecs.hu meg-
írta, a pécsi önkormányzat 6,5 plusz 3 mil-
liárd forintos állami gyorssegélyt kapott, 
és kap még a következő hetekben is – el-
vileg – a kormánytól, hogy egyensúlyba 
kerüljön a város költségvetése. A 
szerkesztőség szerette volna 
megtudni, mennyi hiányt fi-
zetett már ebből vissza az 
önkormányzat, s jól gon-
dolják-e, hogy a mérleg 
nyelve lassan a nullához 
közeledik, vagyis a kölcsön-
ből mostanra megszüntették 
a költségvetési hiányt. A vá-
rosvezetés azonban egyelőre nem 
válaszol ezekre a kérdésekre, így aztán 
csak találgatni lehet. A helyzetről egy-
előre annyit tudni, hogy összesen nagy-
jából 7,5 milliárd forint körüli hiány volt, 
legalábbis ez volt az utolsó szám, amit 
pécsi fideszes politikusok nyilvánosságra 
hoztak. Időközben az is kiderült, hogy a 
kezdeti hírekkel ellentétben a város nem 
támogatást, hanem kölcsönt kapott. 

Ennek az egyik következménye, hogy 
az állam a pécsi önkormányzati ingat-
lanokra rátette a kezét. És ezzel egy 
időben megszűnt a szabad bankválasz-
tás, az önkormányzati autonómia egyik 

szimbolikus lehetősége. Ez volt 
ugyanis az egyik fő feltétele a 

kormánynak ahhoz, hogy a 
város megkapja a további 3 
milliárd forintot, valamikor 
2018 elején. A városveze-
tés megtette, amit elvártak 

tőle: 2018. január 1-jétől a 
pécsi önkormányzat a Ma-

gyar Államkincstárnál vezeti a 
számláit, vagyis oda folynak be a be-

vételei, egyebek között a helyi adók is. Ez 
persze továbbra is a pécsi önkormányzat 
pénze, de arról, hogy ezt mire és hogyan 
költi el, nem fog tudni már teljesen önál-
lóan dönteni a városvezetés, és azonnal 
tudni is fog az állam a pécsi önkormány-
zati számla pénzmozgásairól. Ez enyhén 
szólva is aggasztó.

Forrás: szabadpecs.hu
Míg a rendszerváltást követő időszak-
ban évről évre egyre többen juthattak az 
érettséginél magasabb végzettséghez, 
a 2000-es évek közepétől a kormányok 
megfordították ezt a trendet, és mára 
megint ott tartunk, ahol a rendszervál-
táskor. Míg a 2000-es évek közepén több 

olyan év is volt, amikor 
400 ezernél töb  ben 
jártak főiskolára vagy 
egyetemre, idén mind-
össze 283 350 a hallga-
tók száma.

A csökkenés az ösz-
szes képzéstípusban 
megfigyelhető: mind az 
alap-, mind a mester-
képzésekben keveseb-
ben vesznek részt, mint 
az előző években.

A portfolio.hu elem  zője hozzáteszi, 
hogy bár a folyamat demográfiai okok-
kal is összefügg (kevesebb a fiatal, so-
kan tanulnak külföldön), de Magyar-
ország növekedési kilátásaira nézve a 
tendencia így is „rendkívül kedvezőt-
len”. A fejlettebb országok oktatáspoli-
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Húsz éve nem volt ilyen kevés 
a főiskolás és egyetemista, mint idén

A 2017/18-as tanévben 3700-zal kevesebben jártak főiskolára vagy 
egyetemre, mint az előzőben. Míg a 2000-es évek közepén több mint 
400 ezer diák volt a felsőoktatásban, mára a létszám majdnem a két-
harmadára olvadt. Pedig minden statisztika azt mutatja, hogy a mun-
kaerőpiacon a képzetteknek van nagyobb esélyük. 

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Hol van a pénz, pécsiek?

Egyelőre nem tudni, hogy áll a pécsi önkormányzat költségvetése, így 
természetesen azt sem, hogy mennyi költségvetési hiányt fizetett ki a 
városvezetés a 6,5 milliárd forintos állami kölcsönből, amit a város bü-
dzséjének az egyensúlyba hozatalára kaptak. A kérdésekre egyelőre 
nincsenek válaszok, ám az állami kölcsönkonstrukció enyhén szólva is 
aggasztja a helyieket.
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal 
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér 
menüpont alatt.



2016-ban egy 54 éves férfi kilépett a 
kocsma ajtaján, s átment a négysávos út 
túloldalára. Mindenki így csinálja a kör-
nyéken, ő sem akart több száz métert 
gyalogolni a legközelebbi zebráig. Ész-
revették a rendőrök, és 60 ezer forintra 
büntették. Nem tudta kifizetni, helyette 
12 napot töltött a börtönben, hogy leülje 
a bírságot. De így járhat az is, aki lámpa 
vagy csengő nélkül biciklizik. Az utóbbi 
öt évben átlagosan 200 és 400 fő közé 
tehető azok száma, akik ilyen 
ügyek miatt töltik elzárásu-
kat a magyar bünte-
tés-végrehajtás 
intézményeiben. 
Azaz nem ítélték 
el őket semmilyen 
bűncselekményért, 
és nem is előzetes 
letartóztatásban vannak. 

Ha a megbírságolt nem 
tudja, vagy nem akarja kifizetni a 
bírságot, akkor akár le is dolgozhatja. 
Ha nem dolgozza le, akkor a büntetést 
átváltoztatják elzárásra, és 5000ft/nap 
átváltással leülheti a büntetését egy ma-
gyar börtönben. Az elzárás ugyanis külön 
büntetés-végrehajtási kategória, nem 
bűncselekmény, de börtönben kell le-
tölteni a kifizetetlen pénzbírság helyett, 
ilyet pedig manapság nagyon könnyű 
összeszedni Magyarországon. Eközben 

a hatóság sokszor elfelejti értesíteni a 
megbírságoltat, hogy ha nem tudja kifi-
zetni a bírságot, le is dolgozhatja. (5000 
ft/6 óra közérdekű munkával, ami nem 
azonos a közmunkával, s amit elvben 
délután, illetve hétvégén is lehet vé-
gezni, hogy akinek van munkája, azt ne 
veszítse el.) 

Sokan felhalmozzák a szabálysérté-
seiket: egy hajléktalan férfinak például 

70 ilyen ügye volt, elsősorban kol-
dulásért és szemetelésért, 

ami összesen két éves 
börtönt jelen-
tett neki. De a 
szegény ember 
akkor is ki van 
téve az elzárás 
veszélyé nek, ha 

olyan jövedelemfor-
rása van (pl. kosarat fon), 

ami miatt egyik faluból a 
másikba kell árut vagy anya-

got szállítania, s van a családban 
egy rozoga autó, de neki nincs pénze, 

hogy a forgalmit meghosszabbítsa. Volt 
olyan abszurd eset is, hogy egy büntet-
len előéletű közmunkást 40 ezer forintra 
büntettek, mert csordásként dolgozott, s 
a rábízott tehenek letörték egy autó visz-
szapillantóját. A férfi nem tudta kifizetni a 
rárótt bírságot, ezért börtönbe került. 

Forrás: www.444.hu
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Érdemes erős fenntartással fogadni azt a 
kormányzati állítást, miszerint az elmúlt 
években sokat nőtt a foglalkoztatottság. 
Jó tudni, hogy foglalkoztatottságon a 
KSH azt érti, ha valaki heti egy órában 
dolgozik. Ráadásul az alacsonyan kép-
zettek továbbra is csak közmunkásnak 
kellenek.

A kormány állítása szerint 2010 óta 750 
ezren kerültek be a foglalkoztatottak 
körébe. A KSH által is alátámasztott ada-
tokból éppen csak az nem derül ki, hogy 
több mint 105 ezren külföldön dolgoz-
nak, 186 ezren pedig 
közmunkából tengőd-
nek. 

Foglalkoztatási szem-
pontból 2008 óta a 
legjobb számokat azok 
a megyék produkálták, 
amelyekben sok a köz-
munka. Szabolcs, Haj-
dú és Borsod, valamint 
kisebb részben Bara-
nya megye meredeken 
növekvő számait min-
denképpen a közmun-
ka magyarázza. 

A legtöbb megyében a foglalkoztatás 
bővülése erőteljesebben érintette a ma-
gasabban képzetteket, míg a kevésbé 
iskolázottaknak jobbára csak a közmun-
ka marad. Igaz, eközben Tolna és Békés 
megyében csökkent az érettségizett 
alkalmazottak száma, Komárom-Eszter-
gom megyében pedig egyre kevesebb a 
diplomás alkalmazott – sokan vélhetően 
Szlovákiába szivárognak át, ott jobbak a 
körülmények, mint nálunk.

Forrás: www.G7.hu , www.merce.hu 

A kevésbé képzettek csak közmunkásnak kellenek

Szegény vagy? Menj a dutyiba!

Magyarországon ma koldulásért vagy úttesten gyaloglásért is pénzbírsá-
got lehet kapni. A megbírságoltak sokszor szegények, akik a megélhetésük 
érdekében kényszerülnek szabálysértésre. Ha nem tudnak bírságot fizetni, 
börtönbe kerülnek. Megmutatjuk, mennyire egyszerű ma Magyarországon 
szabálysértés miatt elzárást kapni.

tikája arra törekszik, hogy minél többen 
szerezzenek magas képesítést, és a lap 
szerint a magyar gazdaság versenyké-
pessége szempontjából is kulcsfontos-
ságú lenne, hogy a trend mihamarabb 
megforduljon.

Korábban többször írtunk arról, hogy 
az oktatás jelenlegi átszervezése abba 
a kormányzati stratégiába illeszkedik, 

amely olcsó magyar munkaerőt akar kí-
nálni a globális és magyar kézben lévő 
gazdaság alacsonyabb termelési szint-
jeire. Az átszervezési folyamat során a 
kormány nem csak a felsőoktatásba való 
belépés lehetőségeit szűkíti, hanem már 
a középfokú oktatást is az olcsó munka-
erő előállításának szolgálatába állítja.

Forrás: www.portfolio.hu, www.merce.hu


