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SZAKSZERVEZET
Szakszervezetek: elmaradnak a fizetések a termelékenység alapján indokolttól

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18801-szakszervezetelmaradnak-a-fizetesek-a-termelekenyseg-alapjan-indokolttol
A magyarországi munkaadók kevesebb munkabért fizetnek, mint amennyit a
termelékenység alapján adhatnának - mondta a Magyar Szakszervezeti
Szövetség elnöke szerdán Budapesten, a Friedrich Ebert Alapítvány
rendezvényén. Kordás László hangsúlyozta, hogy a szakszervezeteknek nincs és
nem is lehet pontos képük a gazdaság helyzetéről, hiszen 2015 óta a kormány
korlátozza az alapvető adatok hozzáférhetőségét. Megszűnt a tárgyalások
nyilvánossága és átláthatósága is. A szakszervezetek azonban azt tervezik, hogy
határozottabban fognak küzdeni a közérdekű adatokért.
______________________
https://www.hrportal.hu/hr/elmaradnak-a-fizetesek-a-termelekenysegalapjan-indokolttol-20190619.html
______________________
https://adozona.hu/altalanos/Szakszervezetek_alacsony_a_ber_rosszak_a_mu
_QCOY2X#rss
______________________
http://profitline.hu/Magyarorszagon-a-munkaadok-kevesebb-munkabertfizetnek-mint-amennyit-a-termelekenyseg-alapjan-adhatnanak-394488
_____________________
https://autopro.hu/szolgaltatok/A-szakszervezetek-szerint-joval-nagyobbfizetes-jarna-a-magyaroknak/30776/
Nem vasárnapi boltzárat akarunk, hanem rövidített nyitva tartást

http://www.atv.hu/belfold/20190619-bubenko-nem-vasarnapi-boltzaratakarunk-hanem-roviditett-nyitva-tartast/hirkereso
A szakszervezeti vezető szerint a munkaerőhiány miatt kellene átszervezni
különböző munkafolyamatokat úgy, hogy a vásárlók érdeke is figyelembe
legyen véve.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Munkáltatók figyelem: nagyon nem mindegy, hogy milyen állampolgárságú a
munkavállaló!

http://profitline.hu/Munkaltatok-figyelem:-nagyon-nem-mindegy-hogy-milyenallampolgarsagu-a-munkavallalo--394511
Milyen természetbeni és pénzbeni ellátásra, illetve utazási költségtérítésre
jogosultak külföldi munkavállalók Magyarországon? Azonos szabályok
vonatkoznak-e egy EU-s és egy EU-n kívüli munkavállalóra? Mit jelent a kettős
biztosítás tilalma? Rendelkezhetünk-e több országban társadalombiztosítással?
Külföldi munkavégzés esetén melyik országban kell eleget tenni a járulékfizetési
kötelezettségnek? Munkába járásnak minősül-e a külföldi munkavállaló hétvégi
hazautazása?
Elegendő lenne heti 8 órát dolgoznod

https://szakszervezetek.hu/hirek/18805-elegendo-lenne-heti-8-orat-dolgoznod
Brit tudósok kiderítették, hogy heti nyolc óra munka pontosan ugyanolyan jót
tesz, mintha egész nap dolgoznánk: már ennyi elég, hogy kikerüljük a
munkanélküliség káros hatásait. A korábbiakban már bebizonyosodott, hogy a
munkanélküliség rosszat tesz az embernek, a munka pedig rendezettséget visz
az ember életébe, építi a szociális kapcsolatait, és identitástudattal látja el az
embert. A Qubit cikke.
Valamit nagyon elbaltáztak a Keletiben és a Nyugatiban is

https://index.hu/belfold/2019/06/20/keleti_nyugati_palyaudvar_kormanyabla
k_felujitas_zarva_ures_ugyintezohiany/

A Keleti és a Nyugati pályaudvaron is tavaly adtak át egy-egy kormányablakot,
amelyeket most, alig egy évvel később bezártak. Hivatalosan garanciális
javítások és karbantartási munkálatok zajlanak. Mégis úgy tűnik, mindez épp
kapóra jön a közszférát jelenleg sújtó munkaerőhiány elkendőzésére. Ebben a
helyzetben az állampolgár és az ügyintéző is rosszul jár, mert a közeli Andrássy
úti kormányablak vészes túlterheltséggel küzd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Durva adatok: még mindig nem lehet megélni a minimálbérből

https://nepszava.hu/3040145_durva-adatok-meg-mindig-nem-lehet-megelni-aminimalberbol
Egy pár két gyerekkel 275 ezer forintot kellett elköltsön a legalapvetőbb
szükséglet
ekre. A Policy Agenda nyilvánosságra hozta a 2018-as előzetes létminimum
adatokat.
2020-ra az EU-ban már csak Bulgáriában lesznek alacsonyabbak a jövedelmek, mint
Magyarországon

https://qubit.hu/2019/06/19/2020-ra-az-eu-ban-mar-csak-bulgariabanlesznek-alacsonyabbak-a-jovedelmek-mintmagyarorszagon?_ga=2.188907554.884175402.15608423721672049426.1526026902&fbclid=IwAR1oFJr8McYfc4Ni58EVGNWaNQvINv3fFn
7vRX0SWmfvJBTE-XeiUwVZnfg
Magyarország jól teljesít, csak a többi ország többnyire jobban. Legalábbis ami
a bérek elosztását, a termelékenység és a bérek növekedésének az egymáshoz
való viszonyát, a bérfelzárkóztatást és a létminimumon vagy az alatt élők
számának a visszaszorítását illeti – derült ki szerdán a Friedrich Ebert Stiftung
magyarországi és régiós bérfelzárkózás témakörében tartott konferenciáján. A
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német politikai és társadalomkutató alapítvány budapesti irodája 2015 óta
minden nyáron konferenciát rendez a hazai reálbérek alakulásáról.
Megdöntötte a Fidesz Gyurcsány rekordját: 1842 milliárd forint hiányzik az
államkasszából

https://hirzona24.com/megdontotte-a-fidesz-gyurcsany-rekordjat-1842milliard-forint-hianyzik-az-allamkasszabol/?fbclid=IwAR1LbQc5cXmYw4s-zcqPBpEDRAwKrQ3cFAX7YBNjEcci0gWYmQ9QoOx2oU
A múlt hónapban 1842 milliárd forintra emelkedett az államháztartás hiánya –
derül ki a Pénzügyminisztérium “győzelmi jelentéséből”. Novemberben még
soha nem volt ilyen magas a defici
Kezdődhet az MTA kifosztása

https://nepszava.hu/3040114_kezdodhet-az-mta-kifosztasa
Pénzt és dolgozókat „csoportosítanak át” az Akadémiától az új állami
kutatóhálózathoz.
Karácsony szerint a 3-as metró fejlesztése annyiba kerül mint Orbán
dolgozószobája, Kálmán Olga a kormánytól kérne buszokat

https://nepszava.hu/3040180_karacsony-szerint-a-3-as-metro-fejleszteseannyiba-kerul-mint-orban-dolgozoszobaja-kalman-olga-a-kormanytol-kernebuszokat
Másodszor ütköztette elképzeléseit a három főpolgármester-jelölt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
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"Nálunk csak a kis bűnözőket kapják el, a nagyokat soha"

https://nepszava.hu/3039968_nalunk-csak-a-kis-bunozoket-kapjak-el-anagyokat-soha
Hűtlen kezelésért ítélte el a siklósi bíróság Alsószentmárton polgármesterét és
volt helyettesét. A roma falu lakói csalódtak vezetőjükben, ugyanakkor sokan
szemfényvesztésnek tartják az ítéletet. Budai Lászlót 2014-ben választották
meg a Baranya megyei Alsószentmárton polgármesterévé. Győzelme meglepő
volt, hisz függetlenként nyert biztosan fideszes vetélytársa, a nyolc éve regnáló
Vas Péter ellen.
Az Emmi felelős azért, hogy szegénység miatt veszik el a gyerekeket

https://abcug.hu/az-emmi-felelos-azert-hogy-szegenyseg-miatt-veszik-el-agyerekeket/?fbclid=IwAR0xEfYUSr37vEgaCyDMkZoEUgJTDEqlskciaziiLr7vzqPEOSHaGOTQ1c
A Fővárosi Törvényszék első fokon kimondta, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (Emmi) felel azért, mert tömegesen szakítanak el szegénység
miatt gyerekeket a családjuktól Nógrád megyében. A pert még 2017-ben
indította az Európai Roma Jogok Központja Alapítvány (ERRC), amiatt a több
évtizedes gyakorlat miatt, hogy többségében roma gyermekeket, kizárólag
anyagi okból emelnek ki családjukból.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Vallottak a bankok: az apa életkorán is elúszhat a babaváró támogatás

https://www.penzcentrum.hu/hitel/vallottak-a-bankok-az-apa-eletkoran-iseluszhat-a-babavaro-tamogatas.1079459.html
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Döntő tényező lesz a babaváró hitelnél az igénylők életkora. A feleségnél
egyértelmű, mire készülhetünk, de a férj esetében is kérdéses, hogyan járnak
majd el a bankok. Megnéztük, mire számíthatunk és milyen lehetőségek
maradnak, ha az életkorunk miatt bukhat az igénylés.
Fontos kérdéseket tettek fel a magántanulók szülei és tanárai a tervezett
változtatásokról

http://eduline.hu/kozoktatas/20190619_szulok_pedagogusok_oktatasi_szake
mberek_egyeni_munkarend#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&ut
m_campaign=hirkereso_2019-06-19
Az egyéni munkarend azonos-e a jelenlegi magántanulói státusszal? Változik-e
az osztályozóvizsgák lebonyolítása? Melyik hivatali szerv dönt majd az egyéni
munkarendet igénylő diákok kérvényéről, és milyen kritériumrendszer alapján?
Többek között ilyen kérdéseket tettek fel kedd esti közleményükben
magántanuló diákok szülei és tanárai a köznevelési törvény módosító
javaslatára reagálva.
Bár hangosabban, bár többször, bár keményebben szólaltunk volna fel a
devizahitelezés ellen

https://168ora.hu/penz/bar-hangosabban-bar-tobbszor-bar-kemenyebbenszolaltunk-volna-fel-a-devizahitelezes-ellen-169775?fbclid=IwAR2-2oYe_mlB9DESTjll99suKC6wM3WSryVkKsNvvDEFVVNOCqj0lVki2I
A tornádó oldalszele – Szubjektív válságtörténet 2007–2013 címmel jelentette
meg a Park Kiadó Király Júlia könyvét, amelyben a Magyar Nemzeti Bank volt
alelnöke arról ír, milyen volt a jegybank egyik vezetőjeként átélni a
Magyarországot is súlyosan érintő nemzetközi gazdasági válságot, és útmutatót
ad ahhoz, hogy jobban megértsük, mi miért, hogyan történt, és melyek a
recesszió következményei. Lapunknak adott interjújában azt mondja, bár
hangosabban, bár többször, bár keményebben szólalt volna meg a
devizahitelezés ellen. Hallgatóinak azt tanítja: ha úgy érzik, hogy feszültség van,
vakon szalad a ló, mindent kövessenek el, ami csak telik tőlük, beszéljenek
többet, szórjanak homokot a gépezetbe.
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Vabank 30 éve: Orbán a Műcsarnok lépcsőjén – a Nagy Imre-újratemetés
sajtófőnöke voltam

https://vilagterkep.atlatszo.hu/2019/06/15/vabank-30-eve-orban-amucsarnok-lepcsojen-a-nagy-imre-ujratemetes-sajtofonokevoltam/?fbclid=IwAR2zYuZHsjp_HQnYXSHZ10vrSwP6tC5ocNXvxX7LbOt1CTzNgL
2HhmMqKAw
Jubileumi évünk van ismét, 30 év, a múltba révedésnek emlékezetpolitikai
komisszárja is van, az ötvenhatos hatvanadik évfordulón jól bevált Schmidt
Mária – találgathatjuk ezúttal ki lesz a Dózsa Lászlója. Hiánypótlóan
„Rendszerváltáskutatási Közintézet” is alakult, elnök-vezérigazgatója Bíró
Zoltán szaktudós, aki a hajdani MDF-ben a későbbi miniszterelnök, Antall József
ellenfele volt, érdemes pillantást vetni.
"Vér, veríték, könnyek" – A kormány cinizmusa kiborította a Természettudományi
Múzeumot

https://hvg.hu/itthon/20190607_Kiborultak_a_kormany_cinimzmusan_a_Term
eszettudomanyi_Muzeum_dolgozoi?fbclid=IwAR0daGLQWsBI3BjDmRxyPdbv1xmK71skSNAbL9Z_jRcB9Go6I0YeC2I0s8
Heves indulatokat gerjesztett a Budapestről kiebrudalni tervezett Magyar
Természettudományi Múzeum (MTM) dolgozói körében a kormánynak az MTAés a CEU-ügyhöz hasonló hozzáállása, amely szerint nem baj, ha a költözés
miatt felmond az MTM összes muzeológusa, majd keresnek újakat. A kormány
terveiről és hozzáállásáról a múzeum főigazgatója is szerette volna elmondani a
véleményét, de megtiltották neki, hogy szóba álljon lapunkkal.
Szót emelt a Tisza-tavi koronglövészet ellen a madárvédő, nem is kapott támogatást

https://nepszava.hu/3039980_szot-emelt-a-tisza-tavi-korongloveszet-ellen-amadarvedo-nem-is-kapott-tamogatast

Kiss Balázs tiltakozott a Tisza-tavi koronglövészet ellen, emiatt egyesülete került
„büntetésbe".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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