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Hogy utazhatsz diákként?
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Mit írjon a bérletre, akinek se diákigazolványa, se oktatási igazolása nincs?
Ez akkor fordulhat elő, ha általános iskolás,
elsős gyermekről van szó, esetükben a gyermek nevét és születési évét kell feltüntetni.

Mit tegyek, ha még nem készült el a diákigazolványom?
Az, akinek tanulói jogviszonya fennáll, de a
diákigazolványa még nem készült el, utazási
kedvezményét oktatási igazolással bizonyíthatja. Az oktatási igazolást a tanintézmény
állítja ki, és 60 napig érvényes.

Kell-e bérletszelvényt cserélni, ha időközben megérkezik a diákigazolvány?
Nem, a bérlet az oktatási igazolással is érvényes, amennyiben annak azonosítószáma
lett korábban feltüntetve.

Milyen igazolványszámot írjak a bérletemre, ha még nincs diákigazolványom?
Diákigazolvány hiányában az oktatási igazolás 3. c) pontjában szereplő (11 számjegyű)
tanulói azonosító számot kell a bérletszelvényre írni.

Levelezős hallgatóként jogosult vagyok-e
a tanulóbérletre?
Az utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet értelmében a helyi közlekedésben
a levelező tagozatos hallgatókat a tanulók
utazási kedvezménye nem illeti meg, így ők
tanulóbérlet helyett kizárólag általános bérlettel vagy vonaljeggyel utazhatnak.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu
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Kik fogják tanítani iskolás
gyerekeinket?

Forrás: www.mvkzrt.hu

Ahhoz, hogy tanulóbérlettel utazz, érvényes diákigazolványra vagy – ennek hiányában – oktatási igazolásra van szükséged. A tanulóbérleted csak ezzel együtt
érvényes.
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Sokan még mindig nem értik, hogy amikor a tanárok a méltatlan fizetésük
emeléséért küzdenek, akkor ezt a gyerekeink, unokáink jövőjéért is teszik.
A rosszul működő közoktatás ugyanis esélyt sem ad a szegényebbeknek a továbbtanulásra, ami pedig a jobb élet egyik kulcsa.
Becslések szerint 16 ezer tanár hiányzik a
közoktatásból. Vannak iskolák, amelyekben már több tantárgyat is nem szaktanárok tanítanak. Folyamatos az elvándorlás, a tanári pálya elöregedett, és nincs
utánpótlás. Korszerűtlen tankönyvekből,
elavult tananyagot tanítanak. A diákok túlterheltek és fáradtak. Egyre kevesebben
tanulnak tovább, pedig a statisztikák egyértelműek: minél képzettebb valaki, annál
többet keres. (Kivéve épp a pedagógusokat.)
A továbbtanulás a gazdagok kiváltsága lett, ők meg tudják fizetni, hogy az
iskola hiányosságait magántanárokkal pótolják.
A közoktatás válságának egyik alapvető oka, hogy nem fizetik meg a tanárokat.
Ma egy áruházi pénztáros többet keres,
mint egy egyetemet végzett tanár. Ezért
teljesen elveszítette a vonzerejét a pálya.

A kormány érzéketlen a problémára,
megoldás helyett sorozatosan megalázzák a tanárokat. Miközben a rendőrök és
a katonák fizetését jelentősen és azonnali
hatállyal emelik, a pedagógusoknak azt
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üzenték, hogy majd akkor kapnak pénzt,
ha érkezik támogatás az Európai Unióból.
Annyira megnehezítették a sztrájkot,
hogy szinte értelmetlen megszervezni, hiszen az órák felét kötelező megtartani, és
biztosítani kell a gyerekek felügyeletét is.
Ezért keresik az érintettek a tiltakozás
más eszközeit. Szeptember 2-án a diákok
tartottak többezres tüntetést Budapesten, majd az ő felhívásukra négy fővárosi
középiskola előtt virrasztottak gyerekek
vasárnapról hétfőre virradóan, arra kérve

társaikat, hogy ne menjenek be az első
tanítási órára.
Több középiskolában polgári engedetlenség indul hétfőtől, ami azt jelenti,
hogy a tanárok nem veszik fel a munkát.
A kormány azonban csak akkor fogja komolyan venni a tanárok és diákok
követeléseit, ha a szülők is tömegesen
melléjük állnak, és együtt követelik, hogy
fizessék meg tisztességesen a pedagógusokat.

Minden második informatikus
kivándorolna
Több mint 300 Magyarországon dolgozó informatikust kérdeztek meg arról,
hogyan reagálnak az új katatörvényre. A válaszadók közel 20 százaléka válaszolta azt, hogy az ország elhagyását tervezi, további 30 százalékuk pedig fontolóra veszi a külföldre költözést.
Az itthon maradó és vállalkozóként dolgozó informatikusoknak árat kell emelniük ahhoz, hogy ne csökkenjen korábbi jövedelmük. Egyes számítások szerint, aki
katás vállalkozásként havi 1,5 millió forintot számlázott, körülbelül két és fél havi
jövedelmét veszíti el, és így átalányadó-

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Rezsiválság az önkormányzatoknál is
Székesfehérváron közvilágításra nagyjából öt és félszer, a városi uszodára több
mint nyolcszor, a helyi színház villanyszámlájára több mint 23-szor (!) többet
kellene fizetnie az önkormányzatnak jövőre, mint 2021-ben.
Hasonlóan kétségbeejtő helyzetben van
szinte minden magyar önkormányzat.
Ilyen mértékű rezsiemelést képtelenek
kigazdálkodni a jelenlegi bevételeikből.
Ráadásul egyre többen fordulnak segítségért a településen élők közül az önkormányzatokhoz.
Eszes Béla, a 2500 fős Jánoshida
polgármestere úgy nyilatkozott, hogy
bár az önkormányzatnak kéne segítenie,

de szociális kereteik végletesen lecsökkentek a járvány után. Olyan családok is
bejelentkeztek az önkormányzathoz tűzifáért, amelyek még soha. Vagyis ha az
állam nem segít az önkormányzatoknak,
akkor a települések sem tudnak ezeknek
az embereknek, ami pedig katasztrófához fog vezetni – vélekedett a településvezető.

Bár hivatalos adatok még nincsenek, a
Facebookon már most tucatjával találni
posztokat a végleges bezárást bejelentő magyar kisvállalkozásoktól. Az infláció és a rezsinövekedés küldi padlóra
őket.
A csődöt jelentő üzletek jellemzően kis,
családi tulajdonú vállalkozások. Sok vállalkozás eddig sem tartozott a rezsicsökkentés alá, piaci áron vették az áramot,

Forrás: www.hang.hu, www.telex.hu
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ami már január óta nagyon megdrágult.
Akinek hosszú távú szerződése volt, az
még megúszta egy ideig, de általánosságban az egy évre előre lekötött szerződések jellemzők. 2020-ban a 2021-es
évre egy kilowattóra áramra 19 forintért
lehetett szerződni, most 90-110 forint körül szerződtek. Ráadásul a jövő évre még
újabb 10-20 százalékos növekedéssel
számolnak.
Forrás: www.g7.hu

Sokaknak egy hónap tartalékuk sincs
Forrás: www.telex.hu

munkavállalók száma nőtt a múlt hónapban.
A koronavírus-válság lecsengése
óta, nagyjából egy éve visszatért a kint
dolgozó magyarok száma ahhoz a korábbi trendhez, hogy nyáron, sőt, már
télen is új és új rekordok születnek.

Forrás: www.telex.hu

Dőlnek be a kisvállalkozások

Csúcson az Ausztriában dolgozók száma
A legfrissebb, júliusi adatok szerint a
bejelentett ausztriai magyar munkavállalók száma 114 448 fő – ez meghaladja Kecskemét lélekszámát –, és
majdnem ezerrel több, mint egy hónappal korábban. Ennél többel csak
az ukrajnai állampolgárságú ausztriai

zás esetén 15-20 százalékkal kell megemelnie a munkabérére vonatkozó árait,
hogy megtartsa korábbi jövedelmét. Ha
ezt az inflációval is korrigálni szeretnék,
akkor 30 százalék feletti emelésre van
szükség.

A 30–59 évesek átlagosan 7 hónapot
tudnának áthidalni, ha nem jutnának fizetéshez, de a megkérdezettek több
mint egyharmada (35 százalékuk) maximum 1 hónapig tudná fedezni a kiadásait. A megkérdezettek negyede (25 szá-

zalék) pedig nem tud vagy nem szokott
félretenni. Az ilyen emberek aránya is
jelentősen nőtt, egy évvel korábban ez
csak a 18,4 százalékukra volt igaz – derül
ki a K&H bank felméréséből.
Forrás: www.hang.hu
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