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SZAKSZERVEZET
Ők Somogy megye legjobb munkáltatói

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-az-ev-munkaltatojadijakat-1546387/
Sikeres évet zárt a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Somogy Megyei
Szervezete, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan növekedni tudtak a bérek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
16 százalékkal nőtt a fizikai dolgozók órabére, de még mindig csak 1100 forint körül
alakul

https://novekedes.hu/hirek/16-szazalekkal-nott-a-fizikai-dolgozok-bere-demeg-mindig-csak-1100-forint-korul-alakul
Az első negyedévben 1115 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított
munkások átlagos bruttó órabére, ami 16 százalékos emelkedés éves szinten derül ki a Trenkwalder és a BDO közel 7 ezer dolgozó béradatait feldolgozó
elemzéséből.
Megjött a magyar munkahelyek feketelistája - erre nem árt figyelni!

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/munkahely-foglalkoztatas-munkaugyfeketelista.683577.html?fbclid=IwAR0a3hcYfxZSuIYMMkdkNQBnIn7mP7yZa84
BVWNGlYkAahwm0K84W5Tshdw
A munkaügyi ellenőrzések során a tavalyi első kilenc hónapban az ellenőrzött
munkaadók 70 százalékánál találtak munkaügyi jogsértést. Az adatok nemcsak
a közbeszerzések szempontjából lehetnek érdekesek, de a jogszabályokat
betartó vállalkozások számára érdemes lehet megnézni, hogy a partnereik
nincsenek-e rajta a listán - figyelmeztet az Adó.hu.
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A munkaadók 70 százalékánál találtak munkaügyi jogsértést

https://www.hrportal.hu/hr/a-munkaadok-70-szazalekanal-talaltakmunkaugyi-jogsertest-20190506.html
Munkaügyi szabálytalanságot találtak a vizsgált 13 316 munkáltató 70
százalékánál, az ellenőrzött több mint 54 ezer munkavállalónak pedig a 68
százalékánál a 2018 első kilenc hónapjában tartott ellenőrzéseken, a legtöbb
jogsértés a feketefoglalkoztatásból adódott, ami főként az építőipart és a
vendéglátást érintette - ismertette jelentésében a Pénzügyminisztérium
munkaügyi főosztálya a tárca honlapján.
Mire használhatja a munkáltató az ujjlenyomatom?

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/mire-hasznalhatja-a-munkaltato-azujjlenyomatom/
Hatályba léptek a GDPR-ral kapcsolatos törvénymódosítások – áll a MAZARS
legújabb elemzésében. Ilyen például, hogy biometrikus beléptetést többé nem
lehet csupán egyszerűsége miatt használni, és az erkölcsi bizonyítvány
bekérését is komoly feltételekhez kötötték.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Bod Péter Ákos: Mégis mire jutottunk az európai uniós támogatásokkal?

https://privatbankar.hu/makro/bod-peter-akos-megis-mire-jutottunk-azeuropai-unios-tamogatasokkal-325953
Benchmark. Ezen a néven indult a Privátbankár.hu és az Mfor.hu közös
jegyzetsorozata, melynek második, Bod Péter Ákos egyetemi tanár, volt MNBelnök által jegyzett darabját alább olvashatják. Neves szerzőket kértünk föl arra,
hogy oldalainkon közöljenek hiteles, iránymutató, igazodási pontnak,

viszonyítási alapnak - azaz benchmarknak - szánt írásokat aktuális közéleti,
politikai, gazdasági témákban. Ezek valójában már nem is választhatók szét,
hiszen minden, ami politika, az egyben gazdaság és közélet is a XXI. században.
Reméljük, olvasóink örömüket lelik a cikkekben, amelyeket vitaindítónak
szánunk.
Kiderült, mit tervez a kormány a nyugdíjkorhatárral

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/05/06/nyugdijkorhataremelese/?fbclid=IwAR1lal7SH_lJiJq9qDoGQ8UCffIQSU1GKmIXWH1dkl521XJW95uoPY-_DE
A legfrissebb konvergenciaprogram továbbra is 65 éves korhatárral számol
2022-től. A GDP-arányos nyugdíjkiadások 2030-ig csökkennek, aztán
emelkedőre kerülnek — írta meg a napi.hu az Európai Uniónak benyújtott friss
konvergenciaprogram alapján.
Milliárdokat küld a kormány a Közel-Keletre

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/hungary-helps-tamogatas-penzosztaskozel-kelet.683696.html
A magyar kormány a világon szinte elsőként hozott létre kormányzati tisztséget
az üldözött keresztények védelmére. Az elmúlt években pedig több milliárd
forintot küldött az arab térségben élő hívek megsegítésére, de mexikói
templomfelújításra is jutott támogatás.
Nagyszabású ünnepségen adott át a Fidesz képviselője és az államtitkár egy
közönséges földutat, ami 80 millió forintba került

https://168ora.hu/itthon/nagyszabasu-unnepsegen-adott-at-a-fideszkepviseloje-es-az-allamtiktar-egy-kozonseges-foldutat-ami-80-millio-forintbakerult-167609?fbclid=IwAR2GEFYt1EyHIbLae2oyVodj9ejKcTrsJGQaR5wYOwL5bx0zeT7Y86DGEk
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Elképesztő ünnepség fotóira bukkant a hvg.hu a Facebookon: Földi László
fideszes országgyűlési képviselő Jászkarajenőn egy 3 kilométeres dűlőutat adott
át, amelynek az az érdekessége, hogy bár aszfaltot messziről sem látott, és a
képek tanúsága szerint sok helyen még murva sem került a bordás földútra,
Sokan veszni hagynak 89 400 forintot

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/adokedvezmeny-rokkantsagi-jaradekkedvezmeny-adojovairas-szja.683685.html
Egészen hétköznapi betegségek, allergiák, intoleranciák is súlyos egészségi
problémának számítanak, ha rokkantsági járadékról, vagy fogyatékossági
támogatásról van szó. Az adókedvezmény mellett utazási segélyt és
gyógyszereiknél közgyógyellátást vehetnek igénybe az érintettek.
Totálisan átszabná a kormány a kulturális pénzosztást

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/totalisan_atszabna_a_kormany_a_kult
uralis_penzosztast.683683.html
Irodalmi erőközponttá akarja fejleszteni a Petőfi Irodalmi Múzeumot a
kormány, milliárdokat szánnak arra, hogy az intézmény "a magyar mátrix
kiemelt és vonzó erőterévé" váljon.
Közpénzből épül sportakadémia a csőd szélén álló egyesületnek, ahol Mészáros
ügyvédje az elnök

https://nepszava.hu/3035010_kozpenzbol-epul-sportakademia-a-csod-szelenallo-egyesuletnek-ahol-meszaros-ugyvedje-az-elnok
A Postás Sportegyesület tornasport-akadémiájának pusztán az előkészítése 418
millió forintba kerül.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Pálinkás: lényegében bedönti a magyar tudományos életet, ami az MTA körül
történik

http://www.atv.hu/belfold/20190506-palinkas-lenyegeben-bedonti-a-magyartudomanyos-eletet-ami-az-mta-korul-tortenik/hirkereso
Az MTA elnökének előterjesztése mellett szavazott az Akadémia mai
közgyűlésén Pálinkás József – ezt az MTA volt elnöke, az első Orbán-kormány
minisztere mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában.
Nem tett le a kormány az újságírókamaráról

https://nepszava.hu/3034844_nem-tett-le-a-kormany-az-ujsagirokamararol
A Magyar Sportújságírók Szövetsége múlt heti közgyűlésén olyan
elképzelésként említették a szervezetet, amely hamarosan megvalósul.
Erdogan Törökországa - megismétlik a választást Isztambulban

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/erdogan_torokorszaga_megismetli
k_a_valasztast_isztambulban.683674.html
A március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének
érvénytelenítéséről és az ottani voksolás megismétléséről döntött hétfőn a
török Legfőbb Választási Tanács (YSK), helyt adva a kormánypárt rendkívüli
fellebbezésének - jelentette az Anadolu török, részben állami hírügynökség.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Nagy a felháborodás: kirúgta a világ egyik legelismertebb professzorát a Debreceni
Egyetem

http://propeller.hu/itthon/3415768-nagy-felhaborodas-kirugta-vilag-egyiklegelismertebb-professzoratdebreceni?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Május 10-ével valamennyi egyetemi munkája és feladata alól felmentették a
Debreceni Egyetemen a nemzetközileg is ismert és elismert népegészségügyi
szakembert, prof. dr. Ádány Rózát – értesült a MedicalOnline.
Egymillió fajt fenyeget a kihalás

https://index.hu/techtud/2019/05/06/egymillio_fajt_fenyeget_kihalas/
„Az ökoszisztémák egészsége, amelytől az emberiség és minden más faj is függ,
gyorsabban romlik, mint valaha. Világszerte pusztítjuk a gazdaságaink,
megélhetésünk, élelmiszer-biztonságunk alapjait és az egészségi állapotunkat”
Kivágták Magyarország legidősebb erdejét

https://nepszava.hu/3034907_kivagtak-magyarorszag-legidosebb-erdejet
Védett területen álló, 180 éves erdőt vágtak ki a Bükki Nemzeti Parkban. A
WWF Magyarország szerint a természetvédelmi oltalom alatt álló állami
erdőterületeken zajló fakitermelés jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan, ezért
átfogó szakmai megoldásra lenne szükség.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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