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SZAKSZERVEZET
A jövő szakszervezeti mozgalma – fiatal, digitális és jól szervezett

http://ujegyenloseg.hu/a-jovo-szakszervezeti-mozgalma-fiatal-digitalis-es-jolszervezett/
A cím nem annyira kijelentés, mint inkább vízió. Fiatal szakszervezeti
vezetőként hiszem, hogy ha a szakszervezeti mozgalom nem tud ebbe az
irányba elmozdulni, akkor inkább előbb, mint utóbb megszűnik létezni. A
feladat nem egyszerű, de nem is lehetetlen, „csupán” be kell vonnunk a
fiatalokat, modernizálni a működésünket, és megerősíteni a bázisainkat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Már tanfelügyelő sincs elég Magyarországon

https://szakszervezetek.hu/hirek/18643-mar-tanfelugyelo-sincs-elegmagyarorszagon
Ráerősít az Oktatási Hivatal a tanfelügyelők képzésére, mert a pedagógiaiszakmai ellenőrzést végző szakértők közül sokan vonulnak nyugdíjba a
következő egy-két évben, és nem minden szakterületen van elegendő
utánpótlás - értesült a Magyar Nemzet.
Az elektromos autók gyártásához kevesebb ember kell

https://szakszervezetek.hu/hirek/18640-az-elektromos-autok-gyartasahozkevesebb-ember-kell
Csökkenni fog a hagyományos meghajtású autók értékesítése, az elektromos
autók gyártásához pedig jóval kevesebb munkáskézre van szükség – jelentette
ki Gunnar Herrmann, a Ford Deutschland vezérigazgatója gazdasági újságírók
előtt Düsseldorfban – írja az autopro.hu.
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Ahol van ellenzék, ott a közmunkások is fontosabbak a faluvezetés számára

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18631-ahol-vanellenzek-ott-a-kozmunkasok-is-fontosabbak-a-faluvezetes-szamara
Kutatók megvizsgáltak két Pest megyei falut, hogy feltérképezzék, hogyan
működik helyben a közmunka. Arra jutottak, egyáltalán nem mindegy, hogy
van-e a faluban ellenzék, vagy már régóta nincs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Orbán és Varga Mihály száguldanak a zsákutcában

https://nepszava.hu/3038576_orban-es-varga-mihaly-szaguldanak-azsakutcaban
A magyar gazdaság ahhoz az autóhoz hasonlítható, amelynek a hátsó ülésen
utazó utasa (Orbán Viktor kormányfő), folyamatosan noszogatja gyorsulásra a
sofőrt (Varga Mihály pénzügyminiszter), miközben nem veszik észre, hogy
zsákutcában haladnak. Így jellemezte a jelenlegi helyzetet Mellár Tamás
(Párbeszéd) alelnökként az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén, ahol a
pénzügyminiszter éves beszámolóját hallgatták meg.
Svájci indexálással hét százalék lehetne a nyugdíjemelés

https://www.klubradio.hu/adasok/svajci-indexalassal-het-szazalek-lehetne-anyugdijemeles107635?fbclid=IwAR2u2QX8gXaOkmJBztEaZb7vB0hfJFfjNnCcpVtf-vZOF6Un9SUBKKG_kk#.XPeDKkHPybM.facebook
Egyre jobban szakadnak le a nyugdíjasok, hisz az ő jövedelmük átlagosan 2,8
százalékkal fog emelkedni, míg a várható béremelés 10-12 százalék is lehet.

A szegényeket akarták vele segíteni, aztán a szegények ellen fordult

https://index.hu/gazdasag/2019/06/05/nyugdijminimum_minimalnyugdij_infla
cio_realertek_csaladi_ellatas_csaladpolitika_segely_szocialis_juttatas/?fbclid=I
wAR1HFMiuVPB2rYqE0MWq49c4lNdUFPQgiy_9tAvJvJ51Tn6uIKG6L0Ujf8E
Képzeljük el, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden a túrórudi árához van
kötve. Egy liter benzin a túrórudi 300 százalékába kerülne, a papír zsebkendő a
80 százalékába, a sportcipőket pedig a túrórudi értékének
százötvenkétszereséért árulnák.
Varga Mihály a 325 forintos euróról: akkor nyaraljanak otthon a magyarok

https://nepszava.hu/3038617_varga-mihaly-a-325-forintos-eurorol-akkornyaraljanak-otthon-a-magyarok
A pénzügyminiszter szerint három éven belül bevezethető lesz Magyarországon
is az euró, de nem biztos, hogy be is vezetik.
NER-lovagok cégei csábítanák haza a magyar melósokat Münchenből

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/06/05/hazavaro-borze-munchen-epitoiparmunkasok/
Szerdán este hatra rendhagyó rendezvényt hirdettek Magyarország Müncheni
Főkonzulátusára, ez lesz az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
(ÉVOSZ) első hazahívó börzéje. A lényeg az lenne, hogy a kint dolgozó
munkásoknak hazatérjenek.
Azt hitte, nem tud további adókedvezményt adni a kormány a sportolóknak?
Tévedett

https://hvg.hu/gazdasag/20190605_adotorveny_sport
Nem csak a magyar sportolók számára rendkívül kedvező több
jövedelemadózási forma, de a kedvezmények a jövő évtől érintik az itt dolgozó
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külföldi játékosokat, edzőket, sportvezetőket is – derül ki az adótörvények most
benyújtott módosítócsomagjából. A kormány alapvetően két adót módosít.
Olcsóbb lehet az átutalás Magyarországon, ha ez megvalósul

https://www.penzcentrum.hu/megtakaritas/olcsobb-lehet-az-atutalasmagyarorszagon-ha-ezmegvalosul.1079029.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=pen
zcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Világgazdaságnak adott
interjújában elmondta, jegybankárként is a tranzakciós adó eltörlése mellett
érvelhet. Patai beszélt az azonnali fizetés elhalasztásának hátteréről is.
Kúria: Nyilvánosságra kell hozni a kórházi fertőzések adatait

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kuria_nyilvanossagra_kell_hozni_a_ko
rhazi_fertozesek_adatait.685595.html
A Kúria mai döntése értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(EMMI) át kell adnia a kórházi fertőzések adatait a Társaság a
Szabadságjogokért (TASZ) munkatársainak. A civil szervezet két évig évig
pereskedett az adatok megismerhetőségéért, arra hivatkozva, hogy
mindenkinek joga van tudni, hányan fertőződnek és halnak kórházi fertőzésben
a magyar kórházakban. A statisztikák pontos ismerete azért is fontos, mert
sokat elárul arról, hogy egy ország mennyi figyelmet fordít a jó minőségű
egészségügyi ellátás kiépítésére - írja közleményében a TASZ.
Nyitva maradt a közpénz-csap: egymilliárd forintos támogatást kap a Vajdasági
Birkózó Akadémia

https://nepszava.hu/3038632_nyitva-maradt-a-kozpenz-csap-egymilliardforintos-tamogatast-kap-a-vajdasagi-birkozo-akademia
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A hazai birkózóktól kell elvenni a pénzt a magyarkanizsai sportlétesítmény
kedvéért. 937 millió forinttal támogatja a magyar kormány a Vajdasági Birkózó
Akadémia Magyarkanizsán történő megvalósítását egy szerda este megjelent
határozat szerint, mint azt a hvg.hu észrevette. A milliárd forint közpénzből 197
milliót az idei költségvetésből fizetnek ki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Leszavazta a fideszes többség azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a gyerekes
családok kilakoltatását

https://168ora.hu/itthon/leszavazta-a-fideszes-tobbseg-azt-atorvenyjavaslatot-amely-megtiltana-a-gyerekes-csaladok-kilakoltatasat169238?fbclid=IwAR1DuvfnAn12HePNQ6dOSHNCCz5Uy1nKkjlPRamMH9WIPlOTkGq14qjT7c
Ma került az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága elé az a törvényjavaslat,
amelyet A Város Mindenkié (AVM) csoport és az Utcajogász Egyesület dolgozott
ki. Ennek lényege, hogy a gyermekes családok esetében felszámolná az
elhelyezés nélküli kilakoltatások gyakorlatát.
A Fidesz is megszavazta, hogy Manfred Weber legyen az Európai Néppárt
frakcióvezetője

https://index.hu/kulfold/ep/2019/06/05/manfred_weber_lett_az_europai_nep
part_frakciovezetoje/?fbclid=IwAR13mAESZQ9lHtV5QjpxcYuTqZ2JphBdLfg7zFjz
iv5Q2a6Pql8BkrEL5wo
A német Keresztényszociális Unió (CSU) politikusát, Manfred Webert
választották meg az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjének szerdán
Brüsszelben.
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MTA: alapvető értékeket semmisít meg Palkovicsék törvényjavaslata

https://nepszava.hu/3038597_mta-alapveto-ertekeket-semmisit-megpalkovicsek-torvenyjavaslata
Az Akadémia nem látja biztosítottnak a tudomány szabadságát az új
törvényjavaslatok alapján, és továbbra sem kapott indoklást kutatóhálózatának
elvételére - közölte az MTA, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) benyújtotta a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatának
leválasztását célzó törvényjavaslatot
Weber üzent: A Fidesznek változtatnia kell a belpolitikáján

https://hvg.hu/itthon/20190605_Weber_uzent_A_Fidesznek_valtoztatnia_kell
_a_belpolitikajan?s=hk
Megbízik Herman Van Rompuyban, ő értékeli majd, hogy maradhat-e a
Néppártban Orbán pártja.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Tényleg a családok költségvetése a jövő évi? Megnéztük a számokat

https://hvg.hu/gazdasag/20190604_koltsegvetes_varga_mihaly
Óvodákra kevesebb jut, mint a babaváró hitel kamattámogatására és a
nagycsaládosok autóvásárlására együttesen. Az oktatást sem kényezteti el a
kormány, kivéve, ha sportról van szó. Pedig a helyzet jó, és jövőre még jobb
lesz. Itt vannak a 2020-as büdzsétervezet fő számai.
Utolsó figyelmeztetést kaptak a bankszámlások a kötelező lépésről

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/bankszamla-figyelmeztetestulajdonos-adategyeztetes-kh-otp-unicredit-budapest-bank.685634.html
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Június végéig minden banki ügyfélnek fel kell keresnie a pénzintézetét egy
átvilágításnak is nevezett azonosítás miatt, amelyben nyilatkozik adatai
valóságtartalmáról, valamint arról, hogy közszereplőnek minősül-e - írja az MTI
a Magyar Hírlap csütörtöki cikke alapján.
Ötvenezernél is több műanyagrészecske jut évente a szervezetünkbe

https://nepszava.hu/3038616_otvenezernel-is-tobb-muanyagreszecske-jutevente-a-szervezetunkbe
Évente fejenként átlagosan legalább 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az
emberek és hasonló mennyiséget be is lélegeznek egy új tanulmány szerint.
Avatás nélkül: egyszerűen csak leszedték a fekete nejlont Nagy Imre szobráról

https://nepszava.hu/3038564_avatas-nelkul-egyszeruen-csak-leszedtek-afekete-nejlont-nagy-imre-szobrarol
Láthatóvá vált a Jászai Mari téren a mártír miniszterelnök emlékműve.
186 ezer forintra nő a minimálbér Lengyelországban

http://www.jarmuipar.hu/2019/06/186-ezer-forintra-no-minimalberlengyelorszagban/
A minimálbér és a minimálisan fizetendő órabér emelésére vonatkozó
tervezetet ismertette Elzbieta Rafalska lengyel szociális, család- és munkaügyi
miniszter. A javaslat szerint a minimálbér jövő év elejétől 15 ezer forintnak
megfelelő összeggel lenne magasabb.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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