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SZAKSZERVEZET
Pedagógussztrájk: több ezer fővel kalkulál a szakszervezet

http://www.atv.hu/belfold/20190516-pedagogussztrajk-tobb-ezer-fovelkalkulal-a-szakszervezet/hirkereso
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Erről beszélt Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének
elnöke az ATV Start című műsorában.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Meddig kötelező megőrizni a munkaügyi iratokat?

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/meddig-kotelezo-megorizni-a-munkaugyiiratokat/
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 2018. december 23-i
módosításában a munkaügyi iratok őrzési kötelezettsége is meghatározásra
került. Az Írisz Office adótervezői elmagyarázzák, mi számít munkaügyi iratnak
és meddig kell azokat megőrizni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Ha ez igaz, bajban van a magyar gazdaság: nem mindenki optimista

https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/ha-ez-igaz-bajban-van-a-magyargazdasag-nem-mindenkioptimista.1078195.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzc
entrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
A Policy Agenda által számított Gazdasági Fejlődés Index (GFI) a tavalyi
erőteljes éves GDP növekedés és az idei év első hónapjaiban tapasztalt bővülés
után a későbbiekre már lassulást jelez. A mutató értéke 2019. I. negyedévében
(0,99 százalék) a korábbihoz hasonlóan nem mutat növekvő optimizmust, azaz
nem folytatódik a gazdaság elmúlt negyedévekben jelentős, a tervezettnél is
jobb javulása.

Magyar Hang: Négymilliárdnyi közbeszerzést nyert egy panellakásba
bejelentett cég
https://hvg.hu/kkv/20190512_Magyar_Hang_Negymilliardnyi_kozbeszerzest_n
yert_egy_panellakasba_bejelentett_ceg?fbclid=IwAR2-2Ms5_4BQbK6fJLOv2avIKGy65YcBBPUCg9tQBpjhyZf7nviyx-RtoI
Egy év alatt négymilliárdnyi közbeszerzést nyert egy hajdúböszörményi
panellakásba bejelentett cég, állítja a Magyar Hang. A lap számításai szerint a
Tömb 2002 Kft. 2018-ban 29 tenderen több mint négymilliárd forintnyi
megrendelést kapott. A megbízók pedig „ jellemzően fideszes önkormányzatok,
vagy állami fenntartású, a kormányhoz lojális vezetők által irányított
intézmények” - írják.
Brutális kínai válaszcsapástól félnek Amerikában

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/kina-valaszcsapas-amerikausa.684338.html
Két éve nem látott ütemben adtak el a kínaiak márciusban amerikai
államkötvényeket, s ezzel ismét feléledtek a befektetői félelmek, hogy ezen
keresztül próbálnának meg nyomást gyakorolni Washingtonban a kereskedelmi
háború során. Valószínűbb azonban, hogy Kínát jobban érdekli a jüan
árfolyama.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Szabad szemmel: A Néppárt sokáig mentegette Orbánt, most megfizetik az árát

https://nepszava.hu/3036257_szabad-szemmel-a-neppart-sokaig-mentegetteorbant-most-megfizetik-az-arat
Manfred Webert azt közölte: nem érdekli, hogy Orbán Viktor megvonta tőle a
támogatását. Megy tovább a maga útján és mind mondta, ezt mindig is tudta
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róla a magyar vezető. Mert a maga részéről kész ugyan hidat építeni, de
ragaszkodik az európai értékekhez. Ám aki az utóbbiakat nem fogadja el, annak
távoznia kell a Néppártból. Mert itt nem az az érdekes, hány mandátumot
képes begyűjteni a pártcsalád.
Kettészakadóban az Unió

https://nepszava.hu/3036226_ketteszakadoban-az-unio
Európa nyugati felén nem a bevándorlás, hanem az Unió jövője állt az európai
parlamenti választás kampányának középpontjában. Igaz, nem mindenhol…
Népszava: hemzsegnek az oroszok a külügyben

https://hvg.hu/itthon/20190517_Nepszava_hemzsegnek_az_oroszok_a_kulugy
ben?s=hk
Az orosz nagykövetség munkatársai a leggyakoribb vendégek a magyar
Külügyminisztériumban - írja a Népszava több forrásra hivatkozva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Még életbe sem lépett, máris módosíthatják a családvédelmi akciótervet

http://www.atv.hu/belfold/20190517-meg-eletbe-sem-lepett-marismodosithatjak-a-csaladvedelmi-akciotervet/hirkereso
Több ezer szülő követeli, hogy ők is nagyobb összeget kaphassanak a
jelzáloghiteleik csökkentéséhez.
Emlékszik még ezekre a bankjegyekre? Még pár hétig lehet beváltani őket

https://hvg.hu/gazdasag/20190516_bankjegy_nemzeti_bank_figyelmeztetes_b
evaltas?s=hk
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Lassan muzeális érték lesz azokból a bankjegyekből, amelyekről most adott ki
figyelmeztetést az MNB.
Elözönlötték a kínaiak a magyar lakáspiacot

https://www.napi.hu/ingatlan/kina-ingatlan-lakas-piac.684373.html
Ráéreztek az ingatlanközvetítők is a kínai vásárlók fontosságára az elmúlt
években. Van hálózat, amely külön irodát üzemeltet ázsiai érdeklődőknek,
másnál a honlap érhető el a nyelvükön. Nem véletlen az alkalmazkodás: az
utóbbi években kínai állampolgárok adták a külföldi vásárlások egyik
legnagyobb részét a magyarországi ingatlanpiacon - számolt be a Magyar
Nemzet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

