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SZAKSZERVEZET
Nekünk a magyar dolgozó az első!

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/06/07/nekunk_a_magyar_dolgozo_az_elso
?fbclid=IwAR12_wkgN9hpCc0kOW22jsESuQxkEialW6TyDAhawzdUE6W40hP6h
V659dQ
A 2020. évi költségvetés jelen formájában a „munkaerőhiány költségvetése”:
2018-hoz képest két százalékponttal alacsonyabb béremelkedés, csökkenő
kiadások a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban, csökkenő szakképzési és
felnőttképzési támogatások jellemzik a jövő évet – állítja a Magyar
Szakszervezeti Szövetség. Ismét elmarad a szembenézés azzal a ténnyel, hogy
alacsony bérekkel nem lehet modern, a Nyugat-Európához felzárkózó
gazdaságot építeni.
A rabszolgatörvény-ellenes tüntetések mérlege

https://nepszava.hu/3038996_a-rabszolgatorveny-ellenes-tuntetesek-merlege
Fél éve vette kezdetét az éves túlórakeret megemelése ellen szerveződött
tüntetési hullám. A szakszervezetek által nyelvpolitikai szempontból sikeresen
rabszolgatörvényként keretezett szabályozással szemben olyan mozgósítás
vette kezdetét és olyan akciók szerveződtek, amelyekben nem csak az egyes
ellenzéki pártok, de párton kívüli mozgalmárok, civil csoportok és a
szakszervezetek között is egység jött létre.
Tíz év után először jó hírt kaptak a közszolgák

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/allas-munka-2020kozszolga.685882.html
A kormány 11 év után újra hajlandónak látszik arra, hogy a költségvetésből
pluszforrást biztosítson a hivatali dolgozók béremelésére. A szakszervezetek
évek óta verik ezért az asztalt.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Nagy Ervin háborúba indul a szinkronszakma rabszolgatartóival szemben

https://index.hu/kultur/2019/06/10/nagy_ervin_szinkron_haboru_fizetes_szid
osz_szinkron_alapszervezet/?fbclid=IwAR1lRo50o8UAYEXJ0Rlh7Fn9nn_cyw7TuQcz1778TP5qPxYlTHXouYnDeI
„[A]z elmúlt 30 évben, a szinkron berkein belül kialakult egy modern
rabszolgaság, én pedig az ez ellen való tiltakozásnak egyértelműen élharcosa
szeretnék lenni. Bátran üzenem a rabszolgatartóknak, hogy készüljenek, mert
itt háború készül, nem harc. Amit itt most a Szidosz Szinkron Alapszervezettel
készülünk elindítani, az igencsak fel fogja bolygatni az állóvizet és reményeink
szerint átrendezi majd a piaci viszonyokat….”
Már az ülődést is hazavágták: Orbánék megszorító döntése már megint a
dolgozókon csattant

https://hirhugo.hu/2019/06/09/mar-az-ulodest-is-hazavagtak-orbanekmegszorito-dontese-mar-megint-a-dolgozokon-csattant/
Orbánék kiváló döntésének hála az utóbbi két évben rohamosan csökkenni
kezdett a vállalati üdülők száma, ugyanis a Fidesz adótörvényeinek hála
egyszerűen nem lehet rentábilisan fenntartani a dolgozók kikapcsolódását
segítő intézményeket.
Kiderült: többet fizet a Tesco Pesten, mint Baranyában

https://www.penzcentrum.hu/karrier/kiderult-tobbet-fizet-a-tesco-pestenmint-baranyaban.1079177.html
A legtöbb kiskereskedelmi lánchoz hasonlóan a Tesco is nyíltan kezeli a
fizetéseket, de azt sem titkolják, hogy a bérek az ország különböző pontjain
eltérőek, hiszen a piaci körülmények sem azonosak. Szigeti Barbara, a Tesco-
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Global Zrt. országos HR vezetője azt is elárulta a Pénzcentrumnak, hol van
igazán szükség mnkaerőre a nyár folyamán, és milyen módszerekkel kutatják fel
és tartják meg a dolgozóikat. Interjú.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Egyre gyorsul az infláció, alaposan mellélőtt az MNB

https://nepszava.hu/3038772_egyre-gyorsul-az-inflacio-alaposan-mellelott-azmnb
Májusban 3,9 százalékkal nőttek az árak, jóval a jegybank inflációs célja felett
járunk.
Távol még a kártérítés - a devizahitelesek a Kúriára várnak

https://nepszava.hu/3039069_tavol-meg-a-karterites-a-devizahitelesek-akuriara-varnak
A korábbi, adósoknak kedvező határozatok után megszületett egy bankoknak
tetsző is. Június 19-én a Kúria ismét közleményt bocsát ki a témában.
Miért nem lázadnak Orbán ellen a nemzeti tőkések?

https://merce.hu/2019/06/10/miert-nem-lazadnak-orban-ellen-a-nemzetitokesek/
A műtrágyakirály Bige László betámadása kapcsán mostanában sokakat
foglalkoztat, hogy miért nem lázad a nemzeti nagytőke Orbán ellen. Néhány
kivételtől eltekintve tényleg csendben vannak.
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Megszünteti a kormány a nyugdíjasok szociális üdültetését

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/erzsebet-nyugdijas-szocialisudules.685722.html
A jövőben kifejezetten csak a szegény gyerekeknek szól az állami Erzsébetprogram a kormány által a parlamentnek benyújtott költségvetési
salátatörvény szerint. Kiderült az is, hogy milliárdokat bukott az állam az
Erzsébet-utalványok megszüntetésén.
Súlyos vallomást tettek a bankok

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/bank-reszletes-eredmeny2018.685892.html
Növekvő mérlegfőösszeg és csökkenő profit: ez jellemezte a hazai bankszektort
tavaly. Az OTP még mindig piacvezető, a Takarékbank gyorsan jön felfelé állapította meg az Mfor.hu.
Naponta hárommilliárd forint hitelt vesznek fel a magyarok

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/naponta_harommilliard_forint_hitelt_
vesznek_fel_a_magyarok.685879.html
Továbbra is erős a kereslet a lakossági hitelpiacon. Januártól április végéig a két
legfontosabb hitelfajtából, a lakáshitelekből és személyi kölcsönökből összesen
mintegy 459 milliárd forintot folyósítottak a bankok, ez 25 százalékos
emelkedés - derül ki a money.hu friss, a jegybanki adatokat feldolgozó
elemzéséből.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
A kormány nem tett le szándékáról, trükköznek a bíróságok körül

https://nepszava.hu/3039054_a-kormany-nem-tett-le-szandekarol-trukkozneka-birosagok-korul
Hiába halasztották el az új közigazgatási ítélkezési rendszer létrehozását, lapunk
információi szerint ősszel ismét napirendre veszi az ügyet a kabinet.
Ezer kutató kéri Manfred Webert, mentse meg az MTA-t a feldarabolástól

https://nepszava.hu/3039071_ezer-kutato-keri-manfred-webert-mentse-megaz-mta-t-a-feldarabolastol
Segélykérő levelet küldtek a Néppárt frakcióvezetőjének, hátha ő tud hatni az
Akadémia felcincálására készülő Orbán-kormányra.
Szabad szemmel - Trócsányi tovább magyarázta a Fidesz néppártban maradását

https://nepszava.hu/3038987_szabad-szemmel-trocsanyi-tovabb-magyaraztaa-fidesz-neppartban-maradasat
Trócsányi László megismételte, hogy a Fidesz nem kíván csatlakozni a Salviniféle szövetséghez. Inkább maradna a Néppártban, annál is inkább, mert sok
területen azonos véleményen van azzal, ám egyidejűleg azt szeretné, ha a
konzervatívok elismernék: vannak politikailag érzékeny kérdések a magyar fél
számára. Az interjúban az igazságügyi miniszter, egyben a magyar biztosjelölt
azt bizonygatta, hogy sosem akarták elhagyni a konzervatívokat, habár a Liga
vezérével azonosan ítélik meg a migráció elleni küzdelmet. Ezért habozás nélkül
maradnak a mostani pártcsaládban.

6

Az Alkotmánybíróság egyetlen mozdulattal eltörölte Magyarországon a személyes
szabadságot

https://b1.blog.hu/2019/06/06/az_alkotmanybirosag_egyetlen_mozdulattal_b
etiltotta_magyarorszagon_a_szemelyes_szabadsagot?fbclid=IwAR1pfP4dFjhXT
kDeDxOeqfrNsd4ozUmCIjTLfa4RaGFz9vxkMtLCSZRNTtk
Kétségtelenül nehéz feladat előtt állt az AB, amikor meg kellett védenie a
szabálysértési törvény azon rendelkezéseit, amelyek úgy általában amelyik
büntetni rendelik Magyarországon a hajléktalankodást, valamint a
kormánypártok ezt bebiztosítani szándékozó tavaly nyári alaptörvénymódosítását (XXII. cikk (3) Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás).
Újabb pofont kapnak a bíróságok a kormányzattól

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/obh-parlament-napirendbirosag.685877.html
Az Országgyűlés ma megerősítheti tisztségében Handó Tündét, az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) elnökét.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
A 3 év alatti gyerekek több mint 80 százaléka számára nincs hely a bölcsődékben

https://szakszervezetek.hu/hirek/18672-a-3-ev-alatti-gyerekek-tobb-mint-80szazaleka-szamara-nincs-hely-a-bolcsodekben
Bár a kormány határozott célkitűzése, hogy minél több gyerek vállalására
ösztönözze a családokat, a 3 év alatti gyerekek több mint 80 százaléka számára
nincs hely a bölcsődékben. Sopronban már közelharc van a helyekért, sok anya
egyszerűen nem tud visszatérni a munkaerőpiacra. A kormány egyelőre inkább
csak ígéri az új helyeket, a számokat pedig különböző trükkökkel kozmetikázza
– írja a Népszava.
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Új betegség szedi áldozatait Magyarországon

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugat-nilusi-laz-halal-fertozesbetegseg.685844.html
Tavaly már 15 ember halt meg nyugat-nílusi láz okozta fertőzésben
Magyarországon. A betegséget az egyiptomi csípőszúnyog terjeszti;
influenzaszerű tüneteket okoz, akár agyhártyagyulladást is. A jelenlegi időjárás
kedvez a szúnyogok elszaporodásának.
440 ezer pacsirta legyilkolását engedélyezik Romániában, hogy pástétomot
csinálhassanak a kis madarak nyelvéből

https://168ora.hu/kulfold/440-ezer-pacsirta-legyilkolasat-engedelyezikromaniaban-hogy-pastetomot-csinalhassanak-a-kis-madarak-nyelvebol169228?fbclid=IwAR2MXMk0g4fUt64A0VIgwbXFCyAWPne1W2xx7qjDN7zh8R
MN7ajXAGeHMcc
Pacsirtavadászat-ellenes petíciót indított a Román Madártani Társaság (SOR),
miután május végén a vízügyi és erdészeti minisztérium elfogadta az újabb
vadászati időszakra szóló rendeletet, amely 440 000 pacsirta kilövését
engedélyezi – írta a Maszol.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

