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SZAKSZERVEZET
„Semmi jogod nincs, kuss van, dolgozol, mint az állat”

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/06/20/kecsekemet-autoipar-tulora-nincspihenes/?fbclid=IwAR3phKgOgyrFJzxX7a7hOOqcoL1YORzRq0k5aBSMilfJ7Z_Ok_fkiQXJ_E
Rengeteg sérelem éri a dolgozókat, lekezelik őket, úgy érzik, csak
költségtényezők, visszaélnek az egészségükkel, biztonságukkal, közben
egyoldalúan extrém rugalmasságot és odaadást követelnek tőlük, cserébe
beszűkült az előrehaladás, képzés, ritka az elismerés, a dolgozói igények
háttérbe szorulnak – panaszhegyek bontakoznak ki abból a tanulmányból,
amelyet Bács-Kiskun megye legjobban fizetett dolgozói körében készített a
Vasas Szakszervezeti Szövetség. Az autóipari munkakörülményeket elemezték a
Fókuszban Kecskemét, munkafeltételek a dél-alföldi régióban című
tanulmányban.
Európai Szakszervezeti Intézet: Magyarország még mindig nem érte el a 2008-as
válság előtti reálbérszintet

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/06/20/europai_szakszervezeti_intezet_ma
gyarorszag_meg_mindig_nem_erte_el_a_2008as_valsag_elotti_realbersz?fbclid=IwAR1UrZyQaZmxTaKG8HwiUdAdZ7HuZ8kTvicIcoCmNHs2LjgLQx3SrDKn9I
A reálbérek nem követik a termelékenység emelkedését, ezzel a növekedés
béremelés nélkül következik be az Európai Szakszervezeti Szövetség álláspontja
szerint. A magyarországi mutatók – hét másik uniós tagállammal együtt – még
mindig nem érték el a 2008-as válság előtti inflációval kiigazított reálbérszintet,
mert mínusz egy százaléknál tartunk. A Magyar Szakszervezeti Szövetség
továbbra is változatlanul arra törekszik, hogy a magyarországi dolgozók
tisztességes bért kapjanak, ami megfelel az értékteremtő munkájuk
eredményének.
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Tavaly csaknem 95 ezer forint volt a létminimum
https://veledvagyunk.blog.hu/2019/06/20/tavaly_csaknem_95_ezer_forint_vol
t_a_letminimum?fbclid=IwAR0l2OYrQnZndXt1esqx75ZwIeO9ya9BKBRxyBoDkw6sXTQXmjR8vxiXfs
A Friedrich Ebert Sung és a Magyar Szakszerveze Szövetség közös kutatási
programja keretében a Policy Agenda folyta#a – a KSH helye#, amely 2015 óta
nem ad ki ilyen adatot – a létminimum számítását. Tavaly ez az összeg 94.800
forint volt. Ez valamivel több, mint a nettó minimálbér. A Központi Statisztikai
Hivatal 1991 óta évente közölte a számíto# létminimum értéket. 2015-ben a
KSH bejelente#e, hogy szakmai okok mia# nem folytatja a létminimumszámítást. Ezt követően a Friedrich Ebert Sung és a Magyar Szakszerveze
Szövetség közös kutatási programja keretében a Policy Agenda folyta#a a
létminimumszámítást.
Bódis Józsefre nagyon kiakadt a szakszervezet

https://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/500758_bodis_jozsefre_nagyon_kiak
adt_a_szakszervezet
A kincstári Hír TV-ben adott interjút Bódis József oktatási államtitkár a tervezett
köznevelési törvénymódosítás védelmében. Csak éppen nem mondott
mindenben igazat, illetve volt, amit erősen elhallgatott.
Csökkenteni kellene a diákok terheit

https://www.hrportal.hu/hr/csokkenteni-kellene-a-diakok-terheit20190620.html
Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke az Inforádiónak
azt nyilatkozta mindenképpen szükség van a diákok terheinek csökkentésére.
Szerinte az a stressz, ami ma éri a diákokat, annak nagyon komoly
következményei lesznek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Már százezren sem dolgoznak a boltokban

https://www.vg.hu/vilaggazdasag/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/marszazezren-sem-dolgoznak-a-boltokban-1583135/
Az év vége óta eltűnt négyszáz cég és velük együtt négyezer dolgozó az
élelmiszer-kiskereskedelemből. A kisboltok képtelenek lépést tartani a nagy
láncokkal, de a profitot az utóbbiaknak sem kínálják tálcán.
Akkora az orvoshiány, hogy gyerekorvosok kénytelenek felnőttügyeletet vállalni

https://index.hu/belfold/2019/06/20/balatonalmadi_ugyelet_gyermekorvos_e
geszseghaz_ugyeleti_dij/?fbclid=IwAR3sU4Aa2w65gq_IDswVpM4i72FjjpHfnYvsTLetWB6dIVXrLDThLNW81k
Balatonalmádiban az elmúlt hónapokban komoly problémák alakultak ki az
orvosi ügyelet ellátása körül. Bár az Egészségház és az orvosok egy része közötti
vita kedden az utolsó pillanatban megegyezéssel zárult, az ott történtek
egyáltalán nem tekinthetők egyedinek. Számos település küzd hasonló
problémával, a dolgok hátterében az orvoshiány áll. Vajon felelősséggel
beosztható-e egy gyerekorvos felnőttügyeletbe, és meddig terjed az orvos
kötelezettsége, ha közben az ügyeleti díjait nem fizetik ki neki?
Munkavállalás: nemesedünk-e a korral?

https://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2019/06/21/munkavallalas_nemesedun
ke_a_korral/?fbclid=IwAR0NYW0_Ysw3qBBmQWMnSoObDrJwHb3dHKGRLyXTO
M5uzxvqw7EVv8AfoB4
Számos országban a társadalom öregedésével párhuzamosan egyre több az
érettkorú munkavállaló: húsz éve Magyarországon az 55-64 éveseknek csak
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kevesebb, mint 20%-a dolgozott, 2017-ben pedig már több mint 50 százaléka.
Mit is jelent gazdaságilag a társadalmi öregedés; érdemes-e minduntalan
kijjebb tolni a nyugdíjkorhatárokat tekintettel a sztereotípiákra, miszerint az
idősebbek lassabbak, kevésbé alkalmazkodóképesek és kevésbé jártasak az új,
digitális technológiákban?
Nyakunkon a sírig tartó munka: 10-ből egy magyar tudná fizetni egészségügyi
kiadásait

https://www.penzcentrum.hu/nyugdij/nyakunkon-a-sirig-tarto-munka-10-bolegy-magyar-tudna-fizetni-egeszsegugyikiadasait.1079587.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzc
entrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Magyarország a közepes nyugdíjfelkészültségű országok közé tartozik, derül ki
egy friss kutatásából. Megdöbbentő adatok is kiolvashatók a felmérés hazánkra
vonatkozó részéből: csupán minden tizedik magyar biztos abban, hogy
nyugdíjasként is fedezni tudja az egészségügyi kiadásait.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Nehéz évtizedek várnak sok magyar nyugdíjasra

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-felmeresaegon.686506.html?fbclid=IwAR3ZvS1WoJXKxuhr8Sok3iXLq6MQDT7ObvVII62hlCSKhLXa-kvhWEHYo0
Magyarország a közepes nyugdíjfelkészültségű országok közé tartozik - derül ki
az Aegon legfrissebb kutatásából. Megdöbbentő, de csupán minden tizedik
magyar biztos abban, hogy nyugdíjasként is fedezni tudja az egészségügyi
kiadásait.
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Kúria: egy szűk rétegnek újraszámolhatják a hitelét

https://nepszava.hu/3040247_kuria-egy-szuk-retegnek-ujraszamolhatjak-ahitelet
Két megoldást javasoltak a bíróságoknak azokban a devizahiteles perekben,
amelyekben a fogyasztónak sikerült bizonyítania, hogy az árfolyamkockázatról
nem vagy nem megfelelő módon kapott tájékoztatást.
Érettségizik a gyermek – változik a családi adókedvezmény és az egészségügyi
ellátása

https://ado.hu/tb-nyugdij/erettsegizik-a-gyermek-valtozik-a-csaladiadokedvezmeny-es-az-egeszsegugyi-ellatasa/
Érettségizőknek a május-június hónap kihívás, a szülőnek viszont júliusban akad
tennivalója, ugyanis családi pótlék és családi adókedvezmény ettől a hónaptól
(véglegesen vagy átmenetileg) nem jár a gyermek után. Ebben a cikkben pontos
útmutatást nyújtunk a teendőkről, bemutatjuk a különbséget a
kedvezményezett eltartott és a gyermekszámba számító eltartott között,
továbbá ismertetjük az egészségügyi ellátás témakörével kapcsolatos
tudnivalókat.
Mit rontottunk el, hogy egy kis csoportnál van az ország vagyonának fele?

https://hvg.hu/gazdasag/20190619_Mit_rontottunk_el_hogy_egy_kis_csoport
nal_van_az_orszag_vagyonanak_fele
Az Állami Vagyonügynökség első igazgatója elemezte, mi minden történt az
1980-as évek óta, ami miatt "Ali baba és a 40 rabló immár azonos egyletben
működik".
Nagy bajban a pálinkafőzők, a cégek jó része lehúzhatja a rolót

https://nepszava.hu/3040284_nagy-bajban-a-palinkafozok-a-cegek-jo-reszelehuzhatja-a-rolot
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Idén az adótartalom emelése nyomán feleződhet a kereskedelmi pálinkafőzők
forgalma, ami alapjaiban rengeti meg az egész ágazatot.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Mostantól Jászberényben külön munkacsoport ellenőrzi a sajtót

https://hirklikk.hu/kozelet/mostantol-jaszberenybenkulon-munkacsoportellenrzi-a-sajtot/351705/
Bizonyára mindenki emlékszik a jászberényi polgármesternek arra az elegáns
húzására, amikor egy háromgyerekes család elől nyúlta le az önkormányzati
lakást. Szabó Tamás most úgy döntött, hogy ellenőrzése alá vonja a teljes helyi
sajtót.
Az OLAF kimondta, hogy büntetőeljárás kell a Farkas Flórián által elköltött EU-s
milliárdok ügyében

https://magyarnarancs.hu/belpol/az-olaf-kimondja-hogy-nuntetoeljaras-kell-afarkas-florian-altal-elkoltott-eu-s-milliardok-ugyeben-120779
A jelentés szerint a Híd a munka világába program sosem működött.
Nem született megállapodás a 2050-es klímasemlegességi célkitűzésről

https://magyarnemzet.hu/kulfold/nem-szuletett-megallapodas-a-2050-esklimasemlegessegi-celkituzesrol-7045421/
Csehország, Lengyelország és Magyarország ellenállása miatt nem született
végül megállapodás arról a célkitűzésről, amelynek értelmében az Európai Unió
gazdaságának 2050-re szén-dioxid-semlegessé kellene válnia – közölték
diplomáciai források a csütörtöki brüsszeli EU-csúcson.
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EU: maradnak a szankciók Moszkva ellen – Orbánék is megszavazták
http://propeller.hu/nagyvilag/3428688-eu-maradnak-szankciok-moszkva-ellenorbanek-is-megszavaztak?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Az Európai Unió újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszországgal szemben
bevezetett gazdasági korlátozó intézkedéseket, mivel nem történt előrelépés a
minszki megállapodások végrehajtásában – közölte Preben Aamann, az Európai
Tanács elnökének szóvivője Twitter-üzenetében csütörtökön.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Csak a sorban állás marad, akár szeptemberig sem adnak időpontot a budapesti
kormányablakok

https://168ora.hu/itthon/csak-a-sorban-allas-marad-akar-szeptemberig-semadnak-idopontot-a-budapesti-kormanyablakok-169964
A munkaerőhiány a nyári szabadságoltatásokkal együttesen azt eredményezte
a fővárosban, hogy időpontot szinte alig kap, aki sürgős ügyeit intézné. Marad a
magyar módi.
Kormánytisztviselők fognak oktatni, kutatni a közszolgálati egyetemen

https://szakszervezetek.hu/hirek/18819-kormanytisztviselok-fognak-oktatnikutatni-a-kozszolgalati-egyetemen
Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtökön elfogadott egy
módosítást a közszolgálati törvény módosításához, ami szerint a jövőben
kormánytisztviselők – munkakörük keretében –oktatók, kutatók lehetnek a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az intézmények és a kormánytisztviselő
megállapodása alapján, írja az MTI.
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Jelképes gettókerítést állítottak Pápán a zsidó áldozatok emlékére

https://akibic.hu/2019/06/21/jelkepes-gettokeritest-allitottak-papan-a-zsidoaldozatok-emlekere/
75 évvel ezelőtt erről a helyről nyílt a pápai gettó egyik bejárata. A gettót 1944.
május 24-én kezdték építeni, az ezzel járó költségeket a zsidó közösségnek
kellett állnia. A zsidók bevagonírozását 1944. július 5-én hajnalban kezdték
meg. Az áldozatok július 9-én értek Auschwitzba. A 3000 deportált 80 százaléka
a krematóriumba került.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

