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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

A Pedagógusok Szakszerve-
zete Országos Ifjúsági Tago-
zata fotókampányt indított 
a napokban a közösségi ol-
dalakon, amelynek lényege, 
hogy a tanárok maguk előtt 
tartott papírlapon mutatják, 
mekkora (nettó) fizetésből 
élnek havonta. A képek kö-
zös jellemzője, hogy egye-
temi végzettség és több év 
gyakorlat után sem érik el a 
200 ezret. 

Vagyis a tanárhiány egyik 
oka a közgazdaságtan leg-
alapvetőbb törvényében ke-
resendő: a munkerőhiánnyal 
küszködő versenyszférában 
öt év alatt 47 százalékkal, 
azaz közel a másfélszere-
sére nőttek a bruttó bérek. 
Egy kezdő gimnáziumi tanár 
bére ezalatt 11 százalékkal 

Miért van tanárhiány?

Több ezer pedagógust keresnek az ősszel induló tanévre, van ahol „bár-
milyen” szakost is felvennének. A hiány oka nem túl bonyolult, az időnként 
megalázó bérek és munkafeltételek nem teszik vonzóvá a pályát a fiatalok 
számára. 

Orbán Viktor Tusnádfürdőn, a Bálványosi 
Szabadegyetemen tartott előadásában 
egy képpel próbálta meg érzékeltetni, 
hogy milyen nehéz körülmények között 
kellett küzdenie a népéért az utóbbi évek-
ben. 

„Úgy éltük meg az elmúlt kilenc-tíz 
évet, hogy az egyik kezünkben ott volt a 
kőműveskanál, a másikban pedig a kard” 
– fogalmazott.  

Gyorsan kiderült, hogy ez a gondolat 

egyszer már elhangzott a magyar politiká-
ban. Rákosi Mátyás mondta azt 1948-ban:

„Hogyha csak tőlünk függne, mi az új-
jáépítést úgy végeznők, hogy mind a két 
kezünkben kalapács vagy szerszám vol-
na. Sajnos, a magyar reakció rákényszerít 
bennünket arra, hogy csak az egyik ke-
zünkben legyen építőszerszám, és a má-
sik kezünkben kardot vagy egyéb védő 
– és ha szükséges, támadó – fegyvert 
tartsunk.”

Rákosi és Orbán 
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A bruttó átlagkereset (versenyszféra) 
és a bruttó pedagógusbérek alakulása 

2014–2019 között (2014 = 100%)

Egyetemi végzettségű 
pedagógusok bruttó 
keresetének alakulása 
2014-hez képest (legalább 
három év tapasztalattal)

Vállalkozások által alkalmazottak 
bruttó átlagkeresetének 
alakulása 2014-hez képest
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Így szakadt le a pedagógusok bére 
a versenyszféráétól

  %

Forrás: www.hvg.hu

Titkolni sem próbálják, hogy a Fidesz-veze-
tők családtagjai automatikusan juthatnak 
hozzá százmilliós állami támogatásokhoz. 
Most Rogán Antal miniszter feleségéről de-
rült ki, hogy közel 300 millió forintot kapott 
az adófizetők pénzéből. 

A K-Monitor korrupciókutatással és közada-
tokkal foglalkozó szervezet gyűjtése szerint 
eddig legalább 273 millió forint támogatást 
kaptak állami cégektől Rogán Cecília cégé-
nek, a Nakama & Partnersnek a sportesemé-
nyei.

A Szerencsejáték Zrt. 63 milliót adott a 
Nemzeti Futóversenyre. Az Antenna Hungá-
ria összesen 50 millió forinttal támogatta a 
Fitbalance Aréna és Fitbalance Kids rendez-
vényeket, illetve 10 millió forinttal a Nemzeti 
Futóversenyt. Az MVM 80 millió forinttal tá-
mogatta a Fitbalance Arénát, 70 millióval a 
Nemzeti Futóversenyt.

Mivel állami cégek támogatásáról van szó, 
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnak kellett 
jóváhagynia, de a K-Monitor szerint visszatar-
tanak adatokat, így az összeg magasabb is 
lehet. 

Dől a közpénz Rogán Cecília cégéhez
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Soha nem ér véget a focival kapcsolatos 
őrületes pénzpocsékolás. Jövő évtől már 
az NB II-es focipályákat is kötelező lesz 
fűthetővé alakítani. 

Az egyik NB II-es klub, a fővárosi Budafoki 
Munkás Testedző Egyesület eredetileg csak 
rendbe akarta hozatni a nagypályáját, és két 
új, műfüves kispálya építését tervezte, aminek 

költségét 72 millió forintra becsülték. Ehhez 
képest a már a pályafűtést is tartalmazó vég-
ső ár 192 millió forint lett. A közbeszerzést a 
Pharos 95 vitte el, amelynek tulajdonosa egy 
VIP-páholyban szurkolt Orbán Viktorral és egy 
egész alakos, Puskás Ferencet ábrázoló szob-
rot ajándékozott a felcsúti akadémiának. Végh 
Gábor emellett a másodosztályú ZTE futball-
klub tulajdonosa. 

Kötelező lesz a fűthető focipálya

Kilakoltatják a félkarú anyukátemelkedett. A bérolló nagyon kinyílt az 
elmúlt pár évben akkor is, ha a nettó bé-
reket a nemzetgazdasági átlaggal hason-
lítjuk össze.

A Közigállás portálon, ahol a közszfé-
rába keresnek munkaerőt, július elején 
csak a tanár szóra 2783, míg a tanítóra 
879 találat jött fel. Utóbbi esetében rá-
adásul gyakran előfordul, hogy egy hir-
detésben több személyt is keresnek. Ez 
így együtt 3600 üres álláshelyet jelent.

A tanárhiány a közoktatás minden te-
rületén ugyanúgy jelen van, így nem ké-

peznek kivételt a szakképzési centrumok 
sem. 

Ahogyan az iskolák típusa, úgy a föld-
rajzi elhelyezkedésük sincs különösképp 
hatással a tanárhiány mértékére, hiszen a 
jelenség ugyanúgy tapasztalható a fővá-
rosban, annak vonzáskörzetében, mint a 
megyeszékhelyeken, illetve a nehezebb 
helyzetben lévő kistelepüléseken is.

Eközben a szakma elöregedése miatt 
a következő 15 évben 75 ezer oktató me-
het nyugdíjba. 

Forrás: www.eduline.hu, www.hvg.hu 

A magyar miniszterelnökig érhetnek 
a Microsoft korrupciós botrányának szálai

A Microsoft Magyarország cég az amerikai hatóságoknak július végén be-
ismerte, hogy 2013 és 2015 között egy „vezető tisztviselője és több alkal-
mazottja részt vett” egy vesztegetésekre épülő korrupciós ügyben. Az ügy 
következményeként 2,6 milliárd forintnyi bírság megfizetését vállalták.

„Egészen a miniszterelnökig mindenkitől 
begyűjtöttük a kormányban a jóváhagyást” 
– írta 2014 júniusában a Microsoft magyar 
leányvállalatának dolgozója az óriáscég 
központjának küldött levelében. Az em-
lített jóváhagyás arra a szoftverügyletre 
vonatkozott, amelyről az amerikai igazság-
ügyi minisztérium megállapította: súlyos 
korrupció történt. 

Noha a Microsoft végül peren kívü-
li egyezséget kötött – aminek keretében 
2,6 milliárd forintnyi bírság megfizetését 
vállalta –, a közzétett dokumentumok-
ból kiderült: a cég vezetői kezdettől fogva 
összejátszottak a magyar kormánnyal. Az 
iratokból az is kiolvasható, hogy a magyar 
leányvállalat vezetői becsapták a Micro-
soft központját: hamis szakvéleményekre 
hivatkozva beszélték rá a céget, hogy 30-

40 százalékos árengedménnyel adják el a 
közigazgatásban használatos szoftvereiket. 

Ettől függetlenül Magyarország szem-
pontjából nem feltétlenül zárul le a botrány 
a peren kívüli megállapodással. Bár arra 
gondolni sem merünk, hogy a magyar ha-
tóságok felelősségre vonnának bárkit is, az 
Egyesült Államokban van egy mellékszála 
az ügynek, amely komoly hatással lehet a 
magyar miniszterelnökre és környezetére. 
Az amerikaiak akár magyar politikusokat is 
kitilthatnak az országból. 

Úgy tűnik, hogy az Európai Unió érdek-
lődését is felkeltette az Amerikában bizo-
nyítást nyert korrupciós ügy. Az Unió Csalás 
Elleni Hivatala megerősítette: ők is meg-
vizsgálják, hogy történt-e csalás a szoftver-
licencek értékesítésekor.

Forrás: www.hvg.hu

Elárverezték annak a tiszaújvárosi asszonynak a lakását, aki azért nem tudta fi-
zetni a hitelét, mert letépte a karját egy rossz tésztagép, és nem tudott dolgozni. 

Magyari Beáta kálváriája 2015 nyarán kez-
dődött. Egy kis darab nyers tésztát szeretett 
volna leszedni munkahelyén a tésztagép szé-
léről, de a masina elkapta az ujját, majd a for-
gófej tüskéje átszúrta 
a tenyerét, végül le-
szakította a kezét. Az 
elsőfokú bíróság bű-
nösnek mondta ki két 
főnökét a gép hibája 
miatt, és félmillió fo-
rintra büntette őket. A 
tiszaújvárosi asszony 
élete teljesen tönk-
rement, elvesztette a 
munkáját, és képtelen 
volt tovább fizetni de-
vizahitelét. Mostantól 
pedig már saját lakása sincs.

– Annak idején 6,2 milliót követelt tőlem a 
bank. Mivel nem tudtam kifizetni, ezért átad-
ták a követeléskezelőnek. Az adósság 8 mil-
lió 800 ezerre nőtt két év alatt. Június végén 
a végrehajtók elárverezték a lakást. 8 millió 
400 ezerért, azaz nagyon ár alatt. Ez azt jelen-

ti, hogy nemcsak elveszítjük a lakásunkat, de 
félmillió forintos tartozásunk is marad.

Beáta helyzetét nehezíti, hogy ta valy ősz-
szel megvonták tőle a fogyatékos tá mo gatást. 

Az országos felháborodás után a parlament-
ben is téma volt az eset.

– Azt mondták, hogy ezt a támogatást 
vissza fogom kapni, de nem így lett. Bíróságra 
vittem a dolgot, mert nem fogadtam el, hogy 
nem súlyos mozgásszervi fogyatékos az, aki-
nek hiányzik az egyik végtagja. Fo

rr
ás

: w
w

w
.2

4.
hu

 

Forrás: 24.hu


