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SZAKSZERVEZET
Nem véletlenül titkolják, mennyi igazából az átlagbér, a valóság ugyanis lesújtó

https://nepszava.hu/3040940_nem-veletlenul-titkoljak-mennyi-igazabol-azatlagber-a-valosag-ugyanis-lesujto
Jóval alacsonyabb az átlagbér, mint amit a KSH hónapról hónapra közöl – derült
ki egy friss elemzésből. Minden ötödik munkavállaló a szürke vagy
feketegazdaságban dolgozik, esetleg egyéni vállalkozó. Csaknem 15 ezer
forinttal alacsonyabb a teljes munkaidőben dolgozók átlagkeresete annál, mint
amit a KSH hivatalosan közöl; az összes munkajövedelmet vizsgálva - beleértve
a részmunkaidős béreket is – pedig csaknem 48 ezer forinttal alacsonyabb
összeg jön ki – derült ki a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Policy
Agenda közös elemzéséből.
Hamarabb zárhatnak a boltok vasárnap

http://www.atv.hu/videok/video-20190627-hamarabb-zarhatnak-a-boltokvasarnap
Az ATV Start vendége Karsai Zoltán elnök, Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete.
Nem született egységes álláspont a vasárnapi nyitvatartásról a VKF ülésén

https://szakszervezetek.hu/hirek/18890-nem-szuletett-egyseges-allaspont-avasarnapi-nyitvatartasrol-a-vkf-ulesen
A fórumot alkotó munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői kizárólag
arról állapodtak meg, hogy a kérdésben a jövőben készek érdemi párbeszédet
folytatni. A VKF ezt a cikk állításával ellentétben nem tűzte napirendjére, és a
felek párbeszéde alapján az is csak a későbbiekben kerülhet meghatározásra,
hogy az ügyet később milyen más fórumok előtt tárgyalhatják meg.
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Vonzóbb lett a fiataloknak a szakszervezet

https://nepszava.hu/3040989_vonzobb-lett-a-fiataloknak-a-szakszervezet
Sok fiatalt nyertek meg tagnak vagy egyelőre csak szimpatizánsnak a
szakszervezetek azzal, hogy a túlóra szabályokat megváltoztató,
„rabszolgatörvényként” elhíresült módosítás elleni tiltakozással.
Ha nem lesz hamarosan nagy béremelés, tömegek hagyhatják el a rendőri és
tűzoltói pályát

https://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/500842_ha_nem_lesz_hamarosan_na
gy_beremeles_tomegek_el_a
Azonnali és legalább 50 százalékos béremelést látna szükségesnek a Hivatásos
Tűzoltók Független Szakszervezete a rendvédelemben, mert szerintük többek
közt ezzel a lépéssel lehetne megelőzni a tömeges pályaelhagyást. Egy kezdő
tűzoltó bére 150-160 ezer forint, ennyi pénzért cserébe megy akár a tűzbe is
embertársaiért. A rendőrök helyzete sem könnyebb.
Folyamatosan a sztrájkkészültség határán

https://nepszava.hu/3040990_folyamatosan-a-sztrajkkeszultseg-hataran
A tapasztalt szociális munkások közül sokan a fejlett országokba mentek, s ma
már a déli, keleti szomszédoktól sem érkeznek humán szakemberek - mondta
Bányai Emőke, a Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) elnöke.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Az összeomláshoz közelít a kormányablakok helyzete, válságtanácskozást hívott
össze a kormány

http://www.atv.hu/belfold/20190626-az-osszeomlashoz-kozelit-akormanyablakok-helyzete-valsagtanacskozast-hivott-ossze-akormany/hirkereso
Tumultusra, több órán át tartó várakozásra kell számítania annak, aki ügyet
szeretne intézni valamelyik kormányablakban. A köztisztviselők szakszervezete
szerint 10 százaléknál is magasabb a munkaerőhiány, a legtöbben a leterheltség
miatt hagyták ott munkahelyüket. A hvg.hu szerint a Miniszterelnökség is tud a
krízishelyzetről, ezért válságtanácskozást hívtak össze. „Ezzel valójában
szavazatokat vesznek”
– kommentálta sommásan Vécsi István, a Közmunkás Szakszervezet elnöke,
mikor elmondtuk neki az egyszeri támogatás ötletét.
Agg Géza: 20 éves a Nemzeti ILO Tanács

https://szakszervezetek.hu/hirek/18883-agg-geza-20-eves-a-nemzeti-ilo-tanacs
A munka világában az ipari forradalom alatt bekövetkezett hatalmas
technológiai, szervezeti és tulajdonosi változások, valamint a munkásmozgalom
és a nemzetközi együttműködés előtérbe kerülése teremtette meg az ILO
(Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) létrehozásának történelmi feltételeit.
Példátlan ítélet: 27 évnyi házimunkát kell megfizetnie a férjnek

https://nlc.hu/csalad/20190627/hazimunka-valas-fizetseg/
Egy argentin bíróság eddig példa nélküli ítéletet hozott egy válási ügyben. A 70
éves férjnek 8 millió pesót (körülbelül 52 millió forint) kell fizetnie volt
feleségének a 27 évnyi házimunkáért cserébe. - Az asszony (közgazdasági
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diplomáját a szögre akasztva) otthon maradt, gyereket nevelt, és a háztartást
vezette, míg a férje eljárt dolgozni. Majd, mikor a nő 60 éves lett, férje elhagyta
– ekkorra pedig esélytelen volt, hogy újra dolgozni tudjon, és nagyon kevés
nyugdíjat kapott.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Érik a nyugdíjpofon 2020-ban: a szabályok miatt tízezreket bukhatnak az idősek

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-nyugdijpremiumnyugdijszamitas.686854.html?fbclid=IwAR2kXUMIsRY20D8H1X98nQuOkz1ja41
2ehuHSo3rCZB1u12H-5MYZGOopIk
Egyelőre nincs hír róla, de plusz prémiumot kellene kapniuk a nyugdíjasoknak a
2018-as év után. Az idén az Azénpénzem.hu kalkulációja szerint egy átlagos
nyugdíjas novemberben 24,5 ezer forint pluszt kaphat majd. A következő évtől
azonban néhány tízezer forintos prémium már nem valószínű, csak az infláció
miatti emelés várható.
Extra fizetést osztana a közmunkásoknak az Orbán-kormány

https://hvg.hu/itthon/20190627_Pluszpenz_a_kozmunkasoknak_extra_fizetest
_osztana_az_Orbankormany
Egyszeri extra juttatást adna a közmunkásoknak az Orbán-kormány: egységesen
megkapnák az egy havi bér 90 százalékát, vagyis bruttó 73 377 forintot – tudta
meg a hvg.hu, az erről szóló jogszabály-módosító javaslatot már ki is dolgozta a
belügyi és az igazságügyi tárca.
Felrobban vagy lehűl a magyar gazdaság?

https://www.portfolio.hu/gazdasag/felrobban-vagy-lehul-a-magyargazdasag.329213.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfoli
o_linkek&utm_campaign=hiraggregator
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A Monetáris Tanács a júniusi Inflációs jelentés alappályája körül két alternatív
forgatókönyvet emelt ki. A magasabb bérnövekedéssel és dinamikus
fogyasztásbővüléssel számoló alternatív pálya esetében a hazai gazdasági
növekedés erőteljesebb, míg az infláció magasabb az alappálya-előrejelzésnél.
Az eurózónát érintő növekedési kockázatok erősödését bemutató szcenárió
megvalósulása az alappályához képest alacsonyabb inflációs pályát és
visszafogottabb növekedést eredményez.
Keleti karéj: erősödik a magyar-román határ menti gazdasági együttműködés

http://www.dehir.hu/belfold/keleti-karej-erosodik-a-magyar-roman-hatarmenti-gazdasagi-egyuttmukodes/2019/06/27/

Debrecen - A kormány gazdasági potenciált lát a régióban, ezért is kötött
megállapodást Debrecennel, Békéscsabával és Szegeddel. A magyar-román
kapcsolatokban egymásra vagyunk utalva, a kérdés az, hogyan tudjuk ezt
kihasználni a versenyképesség fokozása érdekében - mondta Lázár János
kormánybiztos, Csongrád megyei országgyűlési képviselő Debrecenben, a négynégy - magyar-román - határ menti kereskedelmi és iparkamara között aláírt
partnerségi megállapodás aláírása előtt szerdán.
Árverezi balatoni üdülőit az MVM

https://www.napi.hu/ingatlan/balaton-mvm-elado-hotel-keszthely-szallodafelvasarlas.686832.html
Keszthelyi hotelt, fonyódi villát és hévízi nyaralót is eladna az MVM Magyar
Villamos Művek Zrt., amely korábban már egy siófoki hoteltől is megvált. Egy
céges balatoni szálloda azért még így is megmarad a társaságnál.

Híd a mutyi világába: nincs még gyanúsítottja az 1,6 milliárdos visszaélésnek

https://nepszava.hu/3040977_hid-a-mutyi-vilagaba-nincs-meg-gyanusitottjaaz-1-6-milliardos-visszaelesnek
Négy év alatt egy kihallgatást sem tartott a rendőrség, hiába tudja mindenki,
hogy komoly uniós forrásokat tüntettek el Farkas Flórián vezetése alatt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Hónapok óta ül a kormány a korrupciós jelentésen, de egyszer majd bemutatják

https://nepszava.hu/3041008_honapok-ota-ul-a-kormany-a-korrupciosjelentesen-de-egyszer-majd-bemutatjak
Legalábbis ezt ígérik. Bár a Belügyminisztérium szerint csak most kapták meg a
dokumentumot, valójában rég a kormány asztalán lehet az anyag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Pofonnal indul a strandszezon

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyar-strandszezonfelujitas.686891.html
Nem fejeződik be a strandok felújítása a nyár első hónapjának végére, így a
pihenni vágyókat még a főszezonban is feltúrt strandok várhatják. Az érintett
települések polgármesterei igyekeznek sürgetni a legnagyobb kosszal járó
munkálatokat.
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Egy fotó, amely tökéletesen összefoglalja a migrációs válságot: apa és lánya a
folyóba fulladtak a mexikói határon

https://nepszava.hu/3040925_egy-foto-amely-tokeletesen-osszefoglalja-amigracios-valsagot-apa-es-lanya-a-folyoba-fulladtak-a-mexikoi-hataron
A 26 éves Óscar Alberto Martínez Ramírez-ről és 23 hónapos Valeria nevű
kislányáról készült fotó másodperceken belül bejárta a világhálót. A képen a
férfi és gyermekének élettelen teste arccal lefelé lebegnek az Egyesült Államok
és Mexikó határán található Rio Grande folyón, Matamoros közelében – írja
a Guardian.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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