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SZAKSZERVEZET
A MASZSZ nyugdíjastagozata támogatja a népszavazási kezdeményezést

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/06/06/a_maszsz_nyugdijastagozata_tamog
atja_a_nepszavazasi_kezdemenyezest?fbclid=IwAR1kLel6Lo-35TgmuCA2qwZyQeiTNaEjSYyhsCExbkRjVpOqpozEq2vXZ0
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„Akarja-e, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított nyugdíjak év eleji
megemelése úgy történjen, hogy az átlag alatti nyugellátásban részesülők
százalékosan magasabb, ugyanakkor az átlag feletti nyugellátásban részesülők
százalékosan alacsonyabb nyugdíjemelésben részesüljenek?” – egyebek mellett
ezt bocsátanák referendumra a nyugdíjas érdekképviseletek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Kollektíven robogunk a kiégés felé?

https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/kollektiven-robogunk-akieges-fele-1557797/
A munkavállalók több mint fele rengeteget túlórázik, 44 százalék pedig
elégedetlen a munkahelyével.
Simicska-árvák a Mátrai Erőműben

https://nepszava.hu/3038736_simicska-arvak-a-matrai-eromuben
Néhány év csendes vezeklés után a tavaly NER-kézbe került Mátrai Erőműben
kapnak új bizonyítási lehetőséget egykoron Simicska Lajoshoz kötődő
menedzserek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Megrövidítették az időseket: eltűnt tízezer forint nyugdíjprémium

https://nepszava.hu/3038715_megroviditettek-az-idoseket-eltunt-tizezerforint-nyugdijpremium
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Tízezer forinttal magasabb lett volna a 2018-ra érvényes nyugdíjprémium, ha a
tényleges gazdasági növekedés alapján számolnák ki az összeget – állítja az
Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület. - Számításaik szerint nagyjából tízezer
forintos összeggel kellene kalkulálni, ami egyszeri 20 milliárdos kiadást
jelentene az államkasszának. Karácsony Mihály a követelést arra reagálva
osztotta meg a Népszava olvasóival, hogy a pénzügyminiszter a jövő évi
költségvetés parlamenti benyújtásakor azt hangsúlyozta, „ a kormány kiemelt
célja továbbra is, hogy a nyugdíjasok is kedvezményezettjei legyenek a hazai
gazdasági folyamatok kedvező alakulásának”, ezért jövőre már negyedszer
adnak prémiumot az év végén az időseknek.
A minimálbér-emelés miatt akár meg is szűnhetnek cégek

https://qubit.hu/2019/06/06/a-minimalber-emeles-miatt-akar-meg-isszunhetnek-cegek
Az utóbbi évtizedek egyik legérdekesebb közgazdaságtani vitája a
minimálbérről szól. A klasszikus elmélet szerint a minimálbér rossz dolog, mert
mesterségesen magasabb bért szab meg, mint amennyit a piacon keresnének a
dolgozók, így munkanélküliséget okoz.
Hiába a csok és az adókedvezmény: így drágul 40 százalékkal egy ház, mire megépül

https://hvg.hu/kkv/20190606_epitkezes_arak_munkaerohiany?s=hk
Építési szándék van, munkaerő és alapanyag nincs, és mire a még tervasztalon
fekvő lakóingatlanok megépülnek, megugorhat a kivitelezés ára. Az idén
várhatóan 5-10 százalékkal emelkedő anyagárakat ugyan nem a növekvő
kereslet, hanem a világpiaci folyamatok gerjesztik, de ez sovány vigasz az
építkezőknek.
Adókedvezmény: bruttó 413 ezer forinttól járnak jól a családok

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szja-ado-kedvezmeny2020.685575.html
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Négy gyereknél akkor ér valamit az szja-mentesség 2020-tól, ha legalább 413
ezer forint a család bruttó jövedelme, öt gyereknél 516 ezer, hatnál 619 ezer
forint a minimum.
Újabb vasútfejlesztésekről döntött a kormány

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/bmw-debrecen-vasutfejleszteshatar.685624.html?fbclid=IwAR0FqdVbjpCDYmEoJ6BGuMPEUUsxg5lpAskTnF2_
uBfxj4YkQ3QUFvaugbs
A kormány őszig megvizsgáltatja a határkeresztező vasúti kapcsolatok
fejlesztési lehetőségeit, illetve a két nagysebességű vasútvonal előkészítéséből
elvesz annyi pénzt, amelyből a debreceni BMW gyár vasúti és közúti
kapcsolatait, valamint a közműveit lehet kiépíteni.
Diákoknak és nyugdíjasoknak kell megmenteniük a balatoni vendéglátósokat,
akkora a munkaerőhiány

https://hvg.hu/gazdasag/20190606_Diakoknak_es_nyugdijasoknak_kell_megm
enteniuk_a_balatoni_vendeglatosokat_akkora_a_munkaerohiany?fbclid=IwAR
3cO3tjRMyNELaQNiotd5xLjJ746vyXGtUoo8IUKllI78VOYsjXRjOgNP4
Ezek a mai fiatalok nem bírják, hogy 45 fokos konyhákban kell túlórázniuk,
inkább elmennek oda, ahol jobban fizetik őket – panaszkodnak a
vendéglátósok.
Hernádi Zsolt eladta a magyar randiportáljait

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/hernadi-zsolt-eladta-a-magyarrandiportaljait.685723.html
Hernádi Zsolt, Mol elnök-vezérigazgató kiszáll az online társkereső bizniszből.
Az osztrák Russmedia International ugyanis megvásárolta a tulajdonrészét a
legnagyobb hazai társkereső oldalakat működtető Dating Central Europe-ban.

5

A sajtó és a foci után a szlovén szállodaiparba is bevásárolja magát az Orbánkormány

https://nepszava.hu/3038770_a-sajto-es-a-foci-utan-a-szloven-szallodaiparbais-bevasarolja-magat-az-orban-kormany
3 milliárd forintért készülhet megvásárolni egy állami cég egy a szintén
közpénz-milliárdokat elnyelő lendvai fociakadémia szomszédjában fekvő
szállodakomplexumot.
Közel 20 ezer milliárd forintot bukik Európa a hamisításon

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/kozel-20-ezer-milliard-forintotbukik-europa-a-hamisitason.685650.html
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) becslései szerint 11
gazdasági ágazatban a hamisításból és a kalóztevékenységből fakadó veszteség
uniós szinten 18 686 milliárd forintot tesz ki évente, Magyarországon pedig
223,6 milliárd forint kárt okoz - közölte az EUIPO az MTI-vel csütörtökön.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Elítélte Magyarországot az Európa Tanács: nem tesz eleget a menekült gyerekek
szexuális bántalmazásának megelőzéséért

https://nepszava.hu/3038724_elitelte-magyarorszagot-az-europa-tanacs-nemtesz-eleget-a-menekult-gyerekek-szexualis-bantalmazasanak-megelozeseert
A jelentésben az is szerepel, hogy a magyar hatóságok akadályozzák a civil
szervezetek befogadó központokban végzett tevékenységét.

Romló színvonalú oktatás és egészségügy – Az Európai Bizottság ajánlásai ízekre
szedik a magyar szociális rendszert

https://168ora.hu/itthon/romlo-szinvonalu-oktatas-es-egeszsegugy-169290
Különös szimbolikája van annak, hogy ugyanazon a napon, amikor kiderült, jön
a „lex Mészáros”, azaz az Orbán-kormány azt tervezi, korlátozza a hozzáférést a
cégadatokhoz, az Európai Bizottság előterjesztette a 2019. évi országspecifikus
ajánlásait, amelyek közül az egyik a közérdekű információkhoz való hozzáférés
javítására tesz javaslatot. És ez csak egy apróság, de világosan mutatja, hogyan
távolodik a közös európai értékektől Magyarország. Az ajánlások rámutatnak
ugyanakkor más bajokra is. Csak egyetlen sokkoló adat: az EU-ban a
legvalószínűbben a magyarok halnak meg idő előtt a rossz levegőminőség
miatt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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