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SZAKSZERVEZET
A darabszám a lényeg, az ember csak költség – Eddig inkább odébb álltak az
autóipari üzemek dolgozói
https://nepszava.hu/3039862_a-darabszam-a-lenyeg-az-ember-csak-koltseg-eddig-inkabb-odebb-alltak-az-autoipari-uzemek-dolgozoi
Rendszeres hétvégi munka, folyamatos műszakhosszabbítások, a darabszámok
hajtása – főként ezek miatt állnak odébb az autógyárak dolgozói. A visszaeső
megrendelések most teret adhatnak a munkaszervezés újragondolására. - – Az
interjúkból kirajzolódó kép – a munkaerőhiány okozta erős leterheltség, a
rengeteg túlóra, a hétvégi műszakok, a megbecsültség hiánya, a be nem tartott
ígéretek, a dolgozók gyors cserélődése miatt a betanulási idő hiánya – persze
nem csak Kecskemétre jellemző. Ugyanezek a problémák a teljes hazai
autóiparban megjelennek – jegyezte meg Spieglné Balogh Lívia, a Vasas
alelnöke.

Nem csinálták meg a földelést, sorra rázta meg az áram a BKV-s
villamosvezetőket egy pihenőkonténerben
https://nepszava.hu/3039794_nem-csinaltak-meg-a-foldelest-sorra-razta-megaz-aram-a-bkv-s-villamosvezetoket-egy-pihenokontenerben
Az EKSZ elnöke, Naszályi Gábor az utólagos mérés eredményeit és a véletlenek
egybeesését magyarázó szakértőkre hivatkozva elmondta, azért volt „csak”
ilyen erősségű a kollégája testén átfutó áram, mert a szerencsétlenség
pillanatában még a fémlépcsőn állt, fogta a talajjal érintkező korlátot, amikor
már nyitotta az ugyancsak fém ajtót. Vagyis, leföldelte a 220 Voltot, amelyet a
BKV a konténerben kialakított végállomás üzemeltetéséhez egy lengő
hosszabbítóval vezettek be, s amely az oldallemezeken is „áthúzott”.
A sztrájkok tizenegy tanulsága
https://azonnali.hu/cikk/20190617_tizenegy-tanulsag-a-sztrajkokrol
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Hogyan lehet kiharcolni kétjegyű fizetésemelést? Leginkább munkahelyi
szinten, és anélkül, hogy az ellenzéki pártok a sztrájkra rátelepednének. De ki
segít a humánértelmiségi közalkalmazottakon?
Bérfelzárkózás Magyarországon – az elmúlt tíz év mérlege régiós
összehasonlításban

https://szakszervezetek.hu/hirek/18771-berfelzarkozas-magyarorszagon-azelmult-tiz-ev-merlege-regios-osszehasonlitasban
A Központi Statisztikai Hivatal 2015 óta nem közöl létminimumadatokat. Ez
szakszervezeti szempontjából nélkülözhetetlen, hiszen a dolgozói szegénység
egyik fokmérőjének tekinthető. Ezért az elmúlt években a Magyar
Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Stiftung közös programjának
keretében a Policy Agenda számította ki a létminimum, illetve 2018-tól kezdve
a társadalmi minimum – a váratlan kiadásokra is fedezetet nyújtó jövedelem –
összegét.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Utálod a bolti sorállást? Kár, mert csak hosszabb lesz

http://blokkk.com/a-kisboltosok-ev-elejen-csokkentettek-a-letszamot/
A friss statisztika szerint negyedével nőtt a kereskedelemben a betöltetlen
álláshelyek száma egy év alatt. Öt esztendő alatt bő kétszeres az így mért
létszámhiány. A nemzetgazdaságban viszont megtorpant a korábbi növekedés
2019 első negyedévében.
Az is fair trade, ha nem várjuk el a meggyszedő munkástól, hogy nyomorogjon

https://nlc.hu/gasztro/20190617/az-is-fair-trade-ha-nem-varjuk-el-ameggyszedo-munkastol-hogy-nyomorogjon/
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Olcsó gyümölcsöt szeretnél? Ma már a szüretelőmunkások sem hajlandók 600
forintos órabérért dolgozni, és ez így helyes. Még akkor is, ha ez beépül a
gyümölcs árába.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Halasztanák a paksi törlesztést, míg az erőmű termelni kezd

https://nepszava.hu/3039827_halasztanak-a-paksi-torlesztest-mig-az-eromutermelni-kezd
Ha Paks 2 már eladható áramot biztosít, csak akkor kezdenénk fizetni a 10
milliárd eurós hitelt – sajtóértesülések szerint erről egyezkedik a kormány
Moszkvával.
A MÁV olyan emeletes vonatokat vett, amik nem férnek be az alagutakba

https://24.hu/kozelet/2019/06/17/mav-emeletes-vonatalagut/?fbclid=IwAR1_Y1TIfzQDfAogX7ZYb-n0CtLE_lNlfvX_f4By1og6baOXVxk6VReouU
A jövő év elején érkeznek meg az első Stadler KISS motorvonatok a MÁV-Start
flottába. A KISS motorvonatok magassága 4595 milliméter, míg a FLIRT-ök
esetében ez az adat 4281 milliméter, tehát a különbség 30 centiméter. Ez a
minimális különbség is lehet komoly gond, ugyanis az új vonatok több alagútba
egyszerűen nem férnének be — derül ki a Magyar Nemzet hétfői lapszámában
megjelent cikkből.
Bérfelzárkózás Magyarországon – az elmúlt tíz év mérlege régiós
összehasonlításban

https://szakszervezetek.hu/hirek/18771-berfelzarkozas-magyarorszagon-azelmult-tiz-ev-merlege-regios-osszehasonlitasban
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A Központi Statisztikai Hivatal 2015 óta nem közöl létminimumadatokat. Ez
szakszervezeti szempontjából nélkülözhetetlen, hiszen a dolgozói szegénység
egyik fokmérőjének tekinthető. Ezért az elmúlt években a Magyar
Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Stiftung közös programjának
keretében a Policy Agenda számította ki a létminimum, illetve 2018-tól kezdve
a társadalmi minimum – a váratlan kiadásokra is fedezetet nyújtó jövedelem –
összegét.
Babaváró hitel: milyen jövedelem szükséges hozzá?

https://bankmonitor.hu/cikk/babavaro-hitel-milyen-jovedelem-szuksegeshozza/
A nagy előzetes érdeklődésre számot tartó, akár 10 millió forint összegű
Babaváró támogatás előfeltétele, hogy az igénylők megfeleljenek a banki
hitelminősítésnek. Ennek legfontosabb eleme a jövedelemvizsgálat, amikor a
bank meghatározza, az igénylő pontosan mekkora összeget kaphat meg a
maximálisan felvehető 10 millió Ft-ból. De mekkora igazolt jövedelem
szükséges a maximális hitelösszeg lehívásához?
Csaknem 93 milliárd forintot küldhet a határon túlra jövőre a kormány

https://nepszava.hu/3039834_csaknem-93-milliard-forintot-kuldhet-a-hatarontulra-jovore-a-kormany
Ez 4 milliárddal haladja meg az idei 88,8 milliárdot.
Lassul a német gazdaság növekedése

http://profitline.hu/Lassul-a-nemet-gazdasag-novekedese-394378
A második negyedévben enyhén zsugorodik a német gazdaság, kifutnak azok a
hatások, amelyek az első negyedévben figyelemre méltóan hozzájárultak a GDP
növekedéséhez - írja havi jelentésében a Bundesbank.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Beolvastak az akadémiai dolgozók a fideszes képviselőknek

https://nepszava.hu/3039881_beolvastak-az-akademiai-dolgozok-a-fideszeskepviseloknek
A Kulturális Bizottság kormánypárti többsége így is megszavazta az MTA
megcsonkítását célzó törvényjavaslatot.
Handó Tünde visszavágott a fővárosi bíráknak

https://hvg.hu/itthon/20190617_Hando_visszavagott_a_fovarosi_biraknak
Az elsők között állt ki Handó Tünde mellett a Fővárosi Törvényszék ma
megbízott elnöke, aki Balassagyarmatról ejtőernyőzött a fővárosi Markó
utcába.
Orbán válasza alapján nem úgy tűnik, hogy Lázár János átveszi Kásler helyét

https://hvg.hu/itthon/20190617_Orban_szerint_az_MTAs_torvenymodositas_
egy_kivalo_javaslat?s=hk
80
Az ATV munkatársa kapta el pár kérdésre a miniszterelnököt a parlamenti
folyosón. MTA-s kérdésre is válaszolt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Nem győzték meg a bölcseket Orbán válaszai

https://hvg.hu/itthon/20190617_bolcsek_tanacsa_orban_viktor_herman_van_
rompuy_europai_neppart?s=hk
Problematikusnak nevezte azokat a válaszokat Herman van Rompuy, amelyeket
Orbán Viktor küldött a néppárti "bölcsek tanácsának".
Hézagos a jégkárok elleni védelem

https://nepszava.hu/3039909_hezagos-a-jegkarok-elleni-vedelem
Diónyi jég hullott az ország számos településén vasárnap, elverve házakat,
termést – pedig az elhárítás működött.
A világon elsőként Luxemburgban lesz ingyenes a tömegközlekedés

http://maivalosag.com/a-vilagon-elsokent-luxemburgban-lesz-ingyenes-atomegkozlekedes/?fbclid=IwAR2LQK3HtMDDgzAZCiF1h9Jn_a8QtFmyTUUFGo
WnPGZy-rJbT-8277BmYvg
A kormány javaslata szerint jövő nyártól a vonatok, a villamosok és a buszok
használata is ingyenessé válik majd.
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Összejátszhatott a bíró az ügyészséggel Brazíliában, hogy eltávolítsák Bolsonaro
legfőbb ellenfelét az útból

https://444.hu/2019/06/17/osszejatszhatott-a-biro-az-ugyeszseggelbraziliaban-hogy-eltavolitsak-bolsonaro-legfobb-ellenfelet-azutbol?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=osszejatszha
tott-a-biro-az-ugyeszseggel-braziliaban-hogy-eltavolitsak-bolsonaro-legfobbellenfelet-az-utbol
Nagyon súlyos politikai botrány tört ki az elmúlt héten Brazíliában, miután az
Intercept olyan Telegram-üzeneteket tett közzé, amelyek arra utalnak, hogy a
korábbi, baloldali elnököt korrupcióért elítélő bíró tanácsokat adott az
ügyészeknek, hogy hogyan befolyásolják a közhangulatot a per során.
Neonáci lőtte fejbe a német politikust

http://propeller.hu/nagyvilag/3427420-neonaci-lotte-fejbe-nemetpolitikust?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Egy szélsőjobboldali férfi végezhetett közvetlen közelről leadott fejlövéssel egy
magas beosztású tartományi politikai tisztségviselővel a németországi
Hessenben, az ügyet magához vonta a szövetségi legfőbb ügyészség –
jelentették hétfőn német hírportálok.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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