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SZAKSZERVEZETEK
Tényleg átverik a dolgozót a szakszervezetek?
Nemzetközi intézetek által számolt valótlan adatokra hivatkozva állítják a baloldalhoz köthető
szakszervezetek, hogy jövőre Románia bérszínvonala is lehagyja hazánkat – állítja
kormányzati forrásokra hivatkozva a Magyar Nemzet. A lap szerint a reálbérek 43,5
százalékkal nőttek 2009-hez képest. Kár, hogy ezt még a KSH is máshogyan tudja: a
reálkeresetek igazán jelentősen, tíz százalékot meghaladó mértékben csak 2017-ben
emelkedtek, míg tavaly a növekedés nyolc százalékos volt. Ugyanakkor 2012-ben csaknem
négy százalékos volt a visszaesés. Mellesleg a bérszerkezet is furcsán alakul: a felső tíz
százalék annyit keres, mint a társadalom kevésbé szerencsés fele. De a munkavállalók
számával is trükköznek: miközben a KSH 4,5 millió dolgozóról tud, az adóhivatalhoz 3,76
millió adóbevallás érkezett, s ebből is csak 2,89 millió szerződés fedett teljes munkaidős
foglalkoztatást.
Tíz év után újra Miskolcon tartotta nyári egyetemét a Vasas Szakszervezeti
Szövetség
A múlt héten a Miskolci Egyetemen tartotta a 31. Vasas Nyári Egyetemet a Vasas
Szakszervezeti Szövetség, amely csaknem 370 vállalatnál van jelen. A rendezvényen olyan
témákat dolgoztak fel az ország minden pontjáról, multinacionális cégektől érkező 130 fő

tisztségviselővel, mint a gyártás és logisztika, a munkahelyi leterheltség hatása a biztonságra,
de a program keretében szó esett a lakhatásról, illetve jogi természetű kérdésekről is.
Mi az a szakszervezet és miért csatlakozzak?
Röviden a szakszervezet a munkavállalók gazdasági érdekvédelmi szervezete, a saját
érdekükben fellépő dolgozók önszerveződő kollektívája. Ennek hiányában a társadalomban
mindennaposak a munkáltatói jogsértések és kizsákmányolások. Magyarországon a
szakszervezeti tagsági arány az EU-s átlag mintegy fele.

MUNKA VILÁGA
Az ősszel több évre szóló keresetrendezésről dönthetnek az állami cégeknél
A MÁV — saját forrás bevonása mellett — béremelésre fordítaná a szociális hozzájárulási
adó csökkentéséből származó megtakarítást. Amennyiben a fenntartó is rábólint a
vasúttársaság terveire, több mint 18 ezer munkavállaló kaphat kiegészítő keresetrendezést.
Habár ennek mértéke várhatóan nem lesz jelentős, ősszel kezdődhetnek egyeztetések egy, a
korábbihoz hasonló, többéves bérrendezésről. Az ágazati szakszervezet jövőre 15 százalékos
béremelést tart szükségesnek a közúti személyszállításban.
Varga Mihály nagy bejelentést tett
A teljes foglalkoztatás elérése érdekében a kormány júliustól újabb négy megyére,
Csongrádra, Békésre, Somogyra és Baranyára is kiterjeszti a munkaügyi hivatalok
hatékonyságát növelő reformprogramot – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. A
tavaly augusztusban indított program eredményes, eddig több mint 21 ezer ember munkába
állásához járult hozzá a keleti országrészben, s a miniszter szerint ennek köszönhetően
folyamatosan csökken az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak száma.
Mikor omolhat össze a magyar nyugdíjrendszer?
Egyre többen egyre hosszabb ideig élhetünk nyugdíjasként, de nem tudjuk, hogyan teremthető
az egyre hosszabb időskori élethez egyre több ember számára megfelelő anyagi fedezet. A
demográfiai jövőképet elképzelhetetlen mértékben tovább rontja majd 2040-2045 környékén a
Ratkó-generáció unokáinak nyugdíjba vonulása – értékel Farkas András nyugdíjszakértő.
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Katasztrófa felé sodródhat az európai autógyártás
Az Eurostat statisztikái szerint összesen 13,8 millió ember dolgozott a járműiparban 2017ben. A szektor közvetlenül 2,6 millió embernek, míg közvetetten 11,2 millió embernek adott
munkát. A közvetlenül a járműgyártásban dolgozók aránya a feldolgozóiparon belül
Szlovákiában volt a legmagasabb, de Magyarország is előkelő helyen végzett. Idehaza a
munkavállalók 12,9 százaléka dolgozott közvetlenül a járműgyártásban 2017-ben, amely az
ötödik legmagasabb érték volt az EU-ban és magasan az uniós átlag felett volt. Azok az
autógyártók azonban, amelyek nem lesznek képesek viharos gyorsasággal lefaragni
flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukat az előírásoknak megfelelően, hatalmas bírságokba
szaladhatnak bele.
Még édesebb lesz Mészáros Lőrinc élete, és erről az állam gondoskodik
Az egyik leggazdagabb magyar cukoripari érdekeltségét segíti ki egy kis tőkével az állam.
Mintegy 17,5 millió euró értékű befektetési forráshoz jut Magyarország vezető és a régióban
is jelentős szereplőnek számító izocukorgyára – írja sajtóközleményében a Mészáros
Lőrinchez köthető Opus Global Nyrt. A vállalkozás tulajdonában levő Kall Ingredients Kft. a
friss – állami forrásból származó – tőkét a 2020 végéig megvalósuló beruházásaihoz használja
fel.
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KÖZÉLET
A fővárosban az egészségügy állapota jelenti a legnagyobb problémát
A budapesti választók majd’ kétharmada említette, hogy az egészségügyi ellátás problémái
jelentik számára a legfontosabb problémát. A második legfontosabb problémát a magas lakásés albérletárak, a harmadikat pedig közösségi közlekedés állapota jelenti – derült ki a Punlicus
Intézet által végzett felmérésből.
Csapat nincs, de egymilliárdos röplabdacsarnokot épít Veresegyház
A „Veresegyházi Katolikus Gimnázium számára tornacsarnok építése
szükséges. A beruházás megvalósítása állami támogatás felhasználása
érdekében sportegyesülettel (Gödöllői Röplabda Klub) való együttműködés
keretében valósul meg, mint röplabda-munkacsarnok” – idéz egy helyi
képviselőtestületi előterjesztést az mfor.hu. Szóval ha nincs csapat, hát
szereznek egyet.
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EGYEBEK
Itt az igazság az autóvásárlás ingyen millióiról
Komoly érdeklődés tapasztalható a nagycsaládosok autóvásárlását támogató, múlt héten
indult program iránt. A portfolio.hu videóban mutatja be, mit érdemes tudni a családtámogató
intézkedésnek beharangozott lépésről. A két és félmilliós támogatás mellett nagyjából
hárommilliót kell saját zsebből költeni a legolcsóbb hétszemélyes modellre, de a legdrágább
tízszer ennyibe is kerülhet. A portál szerint legalább hatvan modell jöhet szóba.
Bővült az ópusztaszeri emlékpark: hatalmas gépgyűjteménnyel gazdagodtak
Mezőgazdasági gépgyűjteménnyel gyarapodott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark, a harminc eszközből álló kollekciót szombaton mutatták be a nagyközönségnek.
A Dél-Alföld már nem használt, de ipartörténeti szempontból fontos mezőgazdasági gépeit
1979-ben kezdte el összegyűjteni a szegedi Móra Ferenc Múzeum. A berendezéseket az akkor
a közgyűjtemény egységeként működő emlékparkban mutatták be, de a felbecsülhetetlen
értékű gyűjteményének állaga fedett kiállítótér hiányában az évtizedek során leromlott. A
gépek restaurálását egy uniós és hazai forrásokból megvalósuló program tette lehetővé.
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