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SZAKSZERVEZET
Kényszermegtakarítás helyett tiszteséges béreket!

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/06/04/kenyszermegtakaritas_helyett_tiszt
eseges_bereket?fbclid=IwAR0M0xr--hoBsdnnKREMt1Z_5_7OgdPJjt_QTsBtuYjgVeeDCHs3ngoXpA
Kényszermegtakarítás helyett tisztességes béreket kellene ajánlani a
dolgozóknak Magyar Szakszervezeti Szövetség álláspontja szerint. Az ÁSZ
elnöke szerint viszont a béremelést ahhoz kellene kötni, hogy a fizetések egy
részét a munkaadók megtakarítási számlára utalnák, ami sok család
megélhetését közvetlenül veszélyeztetné.
Béremelésre lenne szükség a közigazgatásban

https://www.hrportal.hu/hr/beremelesre-lenne-szukseg-a-kozigazgatasban20190604.html
A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetségének közleménye szerint 2008. és
2019. között bérbefagyasztás volt a központi közigazgatásban, ez alatt az
infláció 28 százalékot ért el. 2009-ben megvonták a 13. havi bért, így a 11 év
alatt 36 százalékos reálkereset csökkenést szenvedtek el - írja közleményében a
szakszervezet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Oktatáskutató: nincs ok ünnepelni a pedagógusoknál

https://www.klubradio.hu/adasok/oktataskutato-nincs-ok-unnepelni-apedagogusoknal-107613?fbclid=IwAR0WXLti6QFwBuTqGsgAm7Fn_Hmq3qgDyG9iO6Jn8lLVS3jtMN-1QqoEHM
Nahalka István oktatáskutató szerint a béremelés „elveszni látszik”, a minősítési
rendszer nem változott, a pedagógus-társadalom pedig egyre inkább elöregszik.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Itt az új adócsomag: megszűnik az eva, jön a négygyermekes anyák adómentessége

https://adozona.hu/altalanos/Itt_az_uj_adocsomag_7OX67D#rss
Élethosszig tartó személyijövedelemadó-mentességet kapnak a legalább négy
gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat a saját háztartásukban nevelő
vagy felnevelt édesanyák munkával szerzett jövedelmeik után. Megszűnik az
egyszerűsített vállalkozói adó (eva) és a reklámadó is. Nő az egészségügyi
szolgáltatási járulék összege. Új társaságiadó-alanyként jelenik meg a
vagyonkezelőalapítvány forma – derül ki az Országgyűlésnek ma este
benyújtott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
szóló törvényjavaslatból. .
Kiderült, ekkora emelésre számíthatnak a nyugdíjasok

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/budzse-2020-pm-koltsegvetesnyugdij.685518.html?fbclid=IwAR1v3dvRcf1LbOak4fk1QAp_SxXdDts9tfAf2fchd
QHePkgS02X37liB38Q
Újra gyorsan elkészül a jövő évi büdzsé: kedden megkapta a parlament a 2020as büdzsé tervezetét, a végszavazás július 12-én várható.
Kiszorulnak a magyarok a paksi bizniszből

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/atom-energia-paks-cseh-oroszskoda.685558.html
Úgy tűnik, tényleg csak a gödörásásban, a vasszerkezetek drótozásában és a
betonozásban jut szerep a magyar vállalatoknak a paksi bővítésben. Az orosz
tulajdonú cseh beszállítók viszont jól járhatnak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Palkovicsék kifejtették, hogy verik szét az MTA-t

https://hvg.hu/itthon/20190604_Palkovicsek_ma_beadjak_az_MTA_szetveres
erol_szolo_torvenyuket?fbclid=IwAR09s4cHMPFGyB_zdnyQHU0i9W4xTEgY89J-lJjpYfwCxMPhROl5HJnTpc
A kormány fogja vinni a prímet az újonnan létrehozandó Nemzeti
Tudománypolitikai Tanácsban és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
vezetésében is.
Keményen rászólt a kormányra az MTA miatt az Európai Bizottság

https://hvg.hu/itthon/20190531_MTAugy_kemenyen_raszolt_a_kormanyra_az
_Europai_Bizottsag?fbclid=IwAR1wwInP8UA_7v1nfgfOUfFYZug3QKgR3BO1cQ5
rFJcfwevs-cKT1dzvjxo
Szokatlan határozottsággal üzent Brüsszel a magyar kormánynak a Magyar
Tudományos Akadémia átalakítása miatt.
"Majd keresünk új muzeológusokat" – A Természettudományi Múzeumot is
lenyomja a kormányzati arrogancia

https://hvg.hu/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_deb
recen?fbclid=IwAR3S0kTTub9OIzX7kzCwmnOJwugYaKg8kOgsFKei7C3mRSBId7fgMz2t7I
Visszavonul Márki-Zay fideszes ellenfele

https://24.hu/belfold/2019/06/05/hodmezovasarhely-hegedus-zoltanvisszavonul/
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Hegedűs Zoltán, a hódmezővásárhelyi Fidesz-frakció vezetője a Facebookon
nyílt levélben jelentette be, hogy visszavonul a politikától és nem indul az
ősszel esedékes helyhatósági választáson, szúrta ki a delmagyar.hu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Darabjaira szedik a Széchényi Könyvtárat, és szétdobálják a komáknak

https://blog.atlatszo.hu/2019/06/darabjaira-szedik-a-szechenyi-konyvtarat-esszetdobaljak-a-komaknak/
Félő, nem az 1956-os Intézet az egyetlen tudományos műhely, amit leszalámiz
az állam az Országos Széchényi Könyvtárról. Közben beindult az
azbesztmentesítés – a dolgozók aggódnak.
Riasztást adott ki a Magyar Posta, minden ügyfél érintett

https://www.origo.hu/gazdasag/20190604-magyar-posta-riasztas.html
Továbbra is gyakori, hogy visszaélnek a Magyar Posta nevével: értékes
nyereményt ígérve személyes adatokat kérnek ismeretlenek.
Pár hónapja egy tankerhajót törhetett össze a Viking Sigyn kapitánya

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/hajo-baleset-duna-hableanyviking.685564.html
Állítólag Jurij C. a Hableányt elsüllyesztő Viking Sigyn kapitánya idén áprilisban
egy másik szállodahajtóval összetört egy olajszállító tankert a hollandiai
Terneuzen mellet - írja a Hajozas.hu.
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