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SZAKSZERVEZET
Régi-új vezetés a Vasutasok Szakszervezeténél

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/05/18/regiuj_vezetes_a_vasutasok_szakszervezetenel?fbclid=IwAR15NFwMK4WaZW7Ntu
AZuhNmECKBjiI0cbk5Ghti0403ok44LTsAduFY16I
Megerősítette a Vasutasok Szakszervezete XIX. kongresszusán az eddig
vezetőket, így továbbra is Meleg János áll a szervezet élén.
Vágó Gábor és Tóth Bertalan a szakszervezeteken különböztek össze az EPlistavezetők vitáján

Tóth Bertalan (MSZP-P) a szélsőjobboldali populizmus ellen fellépő, erős Európa
megteremtéséről beszélt, illetve méltatta a koalíció jelöltjeinek eddigi
munkáját, Ujhelyi István, Szanyi Tibor és Jávor Benedek személyében, valamint
a szakszervezetek megerősítése mellett érvelt. - Gulyás Márton, a Partizán
műsorvezetője a vita lezárása után még közölte, „Ha fontosnak tartották ezt a
vitát, akkor jusson az eszükbe, hogy önök az egyetlen olyan Európai Uniós
országnak a polgárai, amely uniós tagállamban a közszolgálati tévé egyetlen
ilyen vitát sem szervezett meg.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Hiába a kormány sikerjelentése, csak minimálbért kap a dolgozók negyede

https://nepszava.hu/3036360_hiaba-a-kormany-sikerjelentese-csakminimalbert-kap-a-dolgozok-negyede
A tavalyi adatok szerint a magyar népesség 19,6 százaléka van kitéve a
szegénység és kirekesztés kockázatának.
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Nők 40: kidobhat egy csomó pénzt, ha nyugdíj előtt ezt nem fontolja meg

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-nyugdijrendszerno40nyugdijkorhatar.684384.html?fbclid=IwAR29BMDfec7eF3GIe1Z37rwV4z8L7X3c
nOI7naQ3UJrVssvlrxwpo-X8-vg
Az egyik legtöbb fejtörést okozó probléma a kedvezményes nyugdíjra
jogosultságot szerzett hölgyek számára az, hogy mikor érdemes igényelniük ezt
a kedvezményes nyugellátást? Érdemes sorra vennünk a megfontolást érdemlő
körülményeket - figyelmeztet blogján Farkas András nyugdíjszakértő.
Többet dolgozunk, mint a középkori jobbágyok

https://szakszervezetek.hu/hirek/18424-tobbet-dolgozunk-mint-a-kozepkorijobbagyok
Elterjedt nézet, hogy a középkorban az emberek szinte kényszermunkát
végeztek egész életükben, és a modern embernek sokkal több szabadideje van
– ez azonban nem állja meg a helyét a valóságban – olvasható a mult-kor.hu-n.
Inkább emberként bánnak a dolgozókkal, csak ne kelljen felvenni senkit

https://szakszervezetek.hu/hirek/18425-inkabb-emberkent-bannak-adolgozokkal-csak-ne-kelljen-felvenni-senkit
A megtartás a leghatékonyabb toborzás – gyorsabban vagy lassabban, de egyre
több magyarországi cég alakította át működését ennek szellemében, hogy így
próbáljon megoldást találni a munkaerőhiányra. Az elmúlt években egyre
égetőbbé váló munkaerőhiány jelentősen megváltoztatta a munkaadók és a
dolgozók viszonyát a legtöbb iparágban, és ez rengeteg céget komoly
változtatásokra ösztönzött – írja a g7.hu.

3

Mit tehetünk, ha túl agresszív a főnökünk? 5+1 tipp a szakértőtől

https://www.penzcentrum.hu/karrier/mit-tehetunk-ha-tul-agressziv-afonokunk-5-1-tipp-aszakertotol.1078243.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=pen
zcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Hogy mennyire meghatározó tud lenni egy munkahellyel kapcsolatban az, hogy
milyen a fő-nök, talán nem újdonság. Egy jó vezető elő tudja hozni a
kollégáiban rejlő tartalékokat és úgy tudja sikerre vinni csapatát, hogy közben a
munkahelyi jó hangulatot is meg tudják őrizni együtt - a motivációról már nem
is beszélve. Némi túlzással a célok elérése így szinte már gyerekjáték. Azonban
nem mindig van ez így. Sajnos előfordulhat az, hogy a főnökünk nem ilyen.
Korcyl Kinga, vezetőfejlesztő, coach tanácsai arra az esetre, ha agresszív
főnökkel állunk szemben.
A rugalmasság nem járhat bizonytalansággal és kiszolgáltatottsággal

https://www.napi.hu/allaspont/thyssen-eu-biztos-szocialis-piller.684392.html
Sokan nincsenek tisztában jogaikkal, például a hátrányos megkülönböztetést
illetően, pedig az uniós jog e téren is védelmet nyújt. Magyarország egyike
azoknak a tagállamoknak, ahol a legnagyobb a foglalkoztatási szakadék a
fogyatékossággal, illetve az a nélkül élő személyek között - írja Marianne
Thyssen az Európai Bizottság foglalkoztatásért felelős biztosa, aki szerint a
brüsszeli testület találkozni fog magyar munkaadókkal, hogy az e mögött álló
okokat megvitassák.
Cégvezetőket ítéltek el a szörnyű tiszaújvárosi munkabaleset miatt

https://borsodihir.hu/bun/2019/05/cegvezetoket-iteltek-el-a-szornyutiszaujvarosi-munkabaleset-miatt
Egy nőnek leszakadt az egyik alkarja. A bíróság pénzbüntetéseket szabott ki.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Szomorú híreket tett közzé a magyarországi Opel-gyár

https://www.portfolio.hu/vallalatok/cegauto/szomoru-hireket-tett-kozze-amagyarorszagi-opelgyar.324747.html?fbclid=IwAR303zvOwW0dg1x3BDsbMJJT_UZxAcQpU0URVr5
qRyQQybOgFVYDQtQhHvU
Tavaly tovább csökkent az Opel értékesítése globálisan, amely kedvezőtlenül
hatott a szentgotthárdi motorgyár működésére is. Azt, hogy jelentősen
visszaesett a magyarországi Opel-gyár termelése, már hónapok óta lehet tudni.
Az Opel Szentgotthárd Kft. beszámolójából most viszont az is kiderült, hogy
érdemben csökkent a vállalat árbevétele és profitabilitása. "Azt viszont fontos
hangsúlyozni a dolgozók csökkenő száma kapcsán, hogy a gyár hosszútávon
elkötelezett a munkavállalóinak megtartásában. Erre utal legalábbis az a 200
férőhelyes munkásszálló, amelyet néhány napja adtak át Szentgotthárdon." - A
fent idézettek minimum nem koherensek. Munkavállalók megtartása és új
munkásszálló?
Rengeteg bolt zárt be tavaly Magyarországon

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/rengeteg-bolt-zart-be-tavalymagyarorszagon-1518458/
A tavalyi évben tovább csökkent a boltok száma a friss statisztika szerint,
háromezerrel kevesebb helyen lehet ma vásárolni, öt év alatt tizennégyezerrel.
A bolt nélküli települések száma is nőtt.
Özönlenek a turisták az országba, de lassan nem lesz, aki kiszolgálja őket

https://www.penzcentrum.hu/karrier/ozonlenek-a-turistak-az-orszagba-delassan-nem-lesz-aki-kiszolgalja-
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oket.1078295.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentr
um_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Egyre több magyar és külföldi utazó keresi fel az itthoni vendéglátóhelyeket,
főleg a fürdős desztinációkat. Ám a növekvő forgalom mellett csökken a
vendéglátóipari munkások létszáma.
A magyar kormány 97 milliárdos programot tervez Erdélyben

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kormany-erdely-gazdasagfejlesztesep-valasztas.684473.html
Az erdélyi gazdaságfejlesztési program új fejezetét jelentette be a magyar
külügyi államtitkár, két évre 97 milliárd forintnyi fejlesztés megvalósítását
támogatja a kormány
Hallgat a kormány: úgy befűthetnek Magyarország alá, hogy azt mindenki
megemlegeti

https://www.portfolio.hu/gazdasag/hallgat-a-kormany-ugy-befuthetnekmagyarorszag-ala-hogy-azt-mindenkimegemlegeti.324281.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=por
tfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Az elmúlt években a gazdaságpolitika népszerű felfogásának számított az
úgynevezett magas nyomású gazdaság (high pressure economy), mellyel
elsősorban a Fed kacérkodott a válság után. Ha jobban megnézzük, akkor
nagyon sok jel utal arra, hogy Magyarországon az MNB és a kormány még az
amerikainál is jobban törekszik erre. De mi is az a magasnyomású gazdaság?
Mik az előnyei és a hátrányai?
Lazán ejtette a Fidesz a 4-es metró korrupciós ügyeit. Kiderítettük, miért.

https://magyarnarancs.hu/belpol/4-es-metro-vizsgalat-ejtese-119786
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Sem az előző, sem a jelenlegi politikai elitnek, illetve gazdasági holdudvaruknak
nem fűződik érdeke a négyes metró beruházás szabálytalanságainak
feltárásához.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Szkanderozik a magyar kormány, de emberére talált

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/usa-norveg-alap-orban-kormanyvedelmi-rendszer.684509.html
Keresztbe feküdt Norvégia a magyar-amerikai rakétavásárlási üzletnek: addig
nem járul hozzá a részben norvég gyártmányú rendszer szállításához, amíg
nincs megállapodás Norvég Alap pénzelosztásáról.
A kormány módosított a babaváró támogatáson

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csok-jelzaloghitel-babavarotamogatas.684431.html?fbclid=IwAR3VRl2gTVzCrt4U2P9lSZByLWA2442akPIr6kiTr4uzNJd0d22sszgCiY
A megemelt összegű jelzáloghitel-elengedés és a babaváró támogatás csak a
2019. július elseje után születendő gyermekek után vehető majd igénybe - hívta
fel a figyelmet Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi)
család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az MTI-nek nyilatkozva
Éljen Május 9.!

https://nepszava.hu/3036507_eljen-majus-9
Nem vagyok az új munkaszüneti napok beitatásának lelkes pártolója,
ellenkezőleg: általában elutasítom az éves munkaidőalap nem szakmai alapon
történő változtatását, főleg annak rövidítését. De most kivételt teszek, mert
hatalmas a tét, és történelmi a kérdés. Vajon Magyarország a következő
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évtizedben megbecsült és teljes jogú tagja lesz-e az európai népek integrált
közösségének, vagy sem? Ha igen, akkor – istenuccse - jöjjön a DK javasolta
munkaszüneti nap (kerül, amibe kerül), de ha szégyenszemre (megint)
partvonalon kívülre kerülünk, akkor engem abszolút hidegen hagy, hogy melyik
nap a fizetett ünnep, és melyik nem. De addig is bízzunk az egységes és
együttműködő közösség erejében, sikerében. Hajrá Magyarország! Hajrá
Európa! Éljen Május 9.!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
CSOK-buktatók: több van belőlük, mint gondolná

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/05/19/csok-buktatokgyermekvallalas/?fbclid=IwAR0n25aEEYKA_jJKHAVVbTOoPUY9cMmRBDjM3p1ozDLbC1NVqtrcGdoyiQ
Olvasói megkeresések alapján már írtunk róla, milyen apróságokon és kevéssé
ismert részletkérdéseken múlhat, hogy elbukik a CSOK-kérelem az
otthonteremtéshez. Ilyen például, hogy nem lehet a CSOK-os lakásba
bejelenteni vállalkozást, hiába abból élnek a szülők. Hogyha nincs külön fűtés a
fürdőszobában, vagy nem minden szoba fűtött, akkor nem biztos hogy kiadja az
előírt legkisebb hasznos alapterületet a kinézett lakás. És a szerkezetkész
épületnél is lehetnek kérdőjelek. Ingatlan- és hitelszakértőkkel beszélgetve az
derült ki, hogy ezeken kívül is van számos olyan részletkérdés, amin
elcsúszhatunk a CSOK-igénylésnél. A jó hír az, hogy ezek közül van, amit ki lehet
védeni, ha tudunk róla.
Lépett a Google, a Huawei elvesztette az Androidot

https://nepszava.hu/3036513_lepett-a-google-a-huawei-elvesztette-azandroidot
Nem férhetnek hozzá ezentúl az Android frissítéseihez és az új verziókhoz.
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