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SZAKSZERVEZET

Száz éves a ILO, az akkor kitűzött célokért még ma is kell küzdeni

https://merce.hu/2019/06/12/szaz-eves-a-nemzetkozi-munkaugyi-szervezetaz-akkor-kituzott-celokert-meg-ma-is-kell-kuzdeni/
Kedden vette kezdetét a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International
Labour Organization, ILO) éves konferenciája, amelyet az tesz különlegessé,
hogy a szervezet idén ünnepli századik születésnapját. Az első világháború utáni
versailles-i békerendszer által életre hívott ILO célja a kezdetektől fogva az volt,
hogy garantálja és kiterjessze a munkavállalói, illetve szociális jogokat, és
csökkentse a dolgozók kizsákmányolásának mértékét.
Gulácsi lett a legjobb kapus

https://www.vg.hu/kozelet/sport/gulacsi-lett-a-legjobb-kapus-1563548/
Gulácsit korábban a futballisták szakszervezete is a legjobb kapusnak találta,
valamint a Kicker osztályzatai alapján az egész bajnokság legjobbja lett.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Törvényesen mérgező a magyar forgácsoló üzemek levegője

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkasvedelem/18689torvenyesen-mergezo-a-magyar-forgacsolo-uzemek-levegoje
A hazai gyárak levegőjének olajköd-tartalmára vonatkozó magyar szabályozási
határérték 16-szorosan meghaladja az egészségkárosítás szintjét, és
többszöröse a más európai országokban érvényes normáknak. Mindez dolgozók
ezreit betegíti meg évente, miközben ezen egy egyszerű jogszabálymódosítással lehetne segíteni.
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Az új, felpörgött generáció felőrli a tanárokat?

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-uj-felporgott-generacio-felorli-atanarokat3368081/?fbclid=IwAR0doZBWELLHgZ24WssTyXpllafCdWUqcK6y6_2hKTTzF5w
5eNJMnJCiat4
A pedagógia és a pedagógusok nem engedhetik meg azt a luxust, hogy
változatlanok maradjanak.
Kiderült: az átlagnyugdíj összegét keresik sokan a nyugdíjbiztosítónál

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-szocialis-ugyekkormanyhivatal-allamigazgatas.685682.html?fbclid=IwAR0Z2jS-tl3hjKcixLpvRsdw-QnJppzge_DTwQ-WKLTW4GX7raRma1Aqv8
Alig van eltérés az alacsony fokozatú nyugdíjbiztosítási dolgozók fizetése és az
átlagos öregségi nyugdíj összege között, mi több a hivatali munkatársak
illetménye nem egy esetben alulmúlja az "átlagnyugdíjasét". A
kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási, rehabilitációs és családtámogatási
kirendeltségeinél nemrég tömeges felmondások voltak, miközben
létszámleépítés is történt. Csoda, hogy e területek még mindig
problémamentesen szolgáltatnak - tudtuk meg egy szakmai szervezettől.
Rengeteg szakmunkást keresnek Pesten: 700 ezres fizetés, biztos meló

https://www.penzcentrum.hu/karrier/rengeteg-szakmunkast-keresnek-pesten700-ezres-fizetes-biztosmelo.1079157.html?fbclid=IwAR3xR6mxxJLXBXd7Ayl2Logu_DGXMH5B874iurjw
GK1RjXyvMN0z6-Ogvfc
Aki jó szakmával és tapasztalattal rendelkező munkavállalóként igazán jól
szeretne keresni, annak már nem kell feltétlenül külföldre mennie dolgozni,
hogy megfizessék a szakértelmét, itthon is egyre jobb lehetőségeket találni.
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Hihetetlen: a legtöbben ezért jelentenek beteget a munkahelyükön

https://www.blikk.hu/aktualis/kulfold/ezert-jelentenek-beteget-a-legtobben-amunkahelyukon/x3cdrte?utm_source=hirkereso&utm_medium=hirkereso&ut
m_campaign=hirkereso
Eddig három fő oka volt annak, ha valaki beteget jelentett a munkahelyén. Az
egyik ilyen ok, hogy keményebbre sikerült az esti buli a tervezettnél és kínzó
macskajaj miatt inkább otthon maradnának a dolgozók. A nyaralások miatt is
sok esetben beteget jelentenek és persze a valódi betegségek is ezek közé
kerülnek.
A jó fizetés még nem elég a költözéshez

https://www.vg.hu/vallalatok/ipar/a-jo-fizetes-meg-nem-eleg-a-koltozeshez-21562396/
Ágazati hazahívó börzéken mutatják be a magyarországi munkavállalás
perspektíváit a külföldön dolgozó építőipari szakembereknek. A kint
megkereshető bér 60 százaléka versenyképes ajánlat lehet a hazatérés
elősegítésére.
Kiderült, mit akarnak a munkavállalók

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/allas-munka-idonegynapos.685731.html?fbclid=IwAR1gkR9Q0x_GRd5O43f19L-U2ALvkNxUHBPeaZ5bBKyBaLi2VCzCs-VK8c
Az európaiak többsége hetente csak négy napot szeretne munkával tölteni,
nagy részük még akkor is erre szavazna, ha csökkenne a fizetése.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Bőven vannak olyan külföldi cégek, amelyeket óriási hiba támogatni

https://g7.hu/vallalat/20190611/boven-vannak-olyan-kulfoldi-cegekamelyeket-oriasi-hiba-tamogatni/
2016-ban Magyarországon a külföldi tulajdonú vállalatok adták a megtermelt
hozzáadott értéknek az 51,4 százalékát. Ez a legmagasabb az Európai Unióban,
magasabb, mint Szlovákiában (48,1), Csehországban (43,3) vagy
Lengyelországban (36,8). Miközben a kormány a külföldiek befektetéseit
továbbra is jelentős támogatásokkal ösztönzi, egyre többekben vetődik fel, jó-e
ez nekünk, s hosszú távon fenntartható-e ez a fejlődési út, vagy
pályamódosításra van szükség?
Ez pont olyan, mintha vissza akarnák hozni a magánnyugdíjpénztárakat

https://privatbankar.hu/szemelyes_penzugyek/ez-pont-olyan-mintha-visszaakarnak-hozni-a-magannyugdijpenztarakat-326620
Az Állami Számvevőszék elnöke nemrég arról ötletelt, hogy milyen jó lenne, ha
az emberek fizetésének egy részét automatikusan egy megtakarítási számlára
utalnák. Mintha már lett volna ilyesmi korábban - csak sajnos beszántották...
Erre senki sem gondolt a nagyszülői gyed-nél? Mégis, ki meri így igénybe venni

https://www.penzcentrum.hu/nyugdij/erre-senki-sem-gondolt-a-nagyszuloigyed-nel-megis-ki-meri-igy-igenybevenni.1079013.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcent
rum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
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Milyen bérelemből vonható bírósági letiltás?

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/18686-milyenberelembol-vonhato-birosagi-letiltas
Végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul
venni, amely a munkabért terhelő adó-és járulékok levonása utána fennmarad
– olvasható az iriszoffice.hu bejegyzésében.
Újabb német nagyvállalati beruházásokra lehet számítani Magyarországon

https://www.origo.hu/gazdasag/20190612-meghaladta-a-300-ezret-a-nemetvallalatok-altal-teremtett-munkahelyek-szama.html?utm_source=hirkereso
Meghaladta a 300 ezret a német vállalatok által teremtett munkahelyek száma
Magyarországon – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
kedden az MTI-nek a németországi Essenben folytatott tárgyalásainak
szünetében.
Kritikus a munkaerőhiány, egy év alatt 30 százalékkal drágult a lakásfelújítás

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/06/12/lakasfelujitas-ara/
Elszabadultak az árak és több évre nyúlt a lakásfelújítások vállalási határideje a
szakemberhiány miatt — írta meg a Világgazdaság szerdai lapszámában. A lap
szerint legalább 30 százalékkal többe kerül ma ugyanaz a lakásfelújítás, mint
egy éve, miközben már nem csak az a kérdés, hogy mennyiért, hanem hogy
mikor és ki fogja a munkát elvégezni.
Nincs más kiút, bezár Bige László szolnoki gyára - Csányi Sándort sejtik a háttérben

https://nepszava.hu/3039192_nincs-mas-kiut-bezar-bige-laszlo-szolnoki-gyaracsanyi-sandort-sejtik-a-hatterben
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Egyesek hatósági segédlettel, ingyen szeretnék megszerezni a vagyonomat véli Bige Lászó nagyvállalkozó, aki nem alkuszik, így inkább bezárja nagy múltú
szolnoki vegyigyárát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Nem kegyelmeznek a fideszesek a gyerekes családoknak

https://nepszava.hu/3039195_nem-kegyelmeznek-a-fideszesek-a-gyerekescsaladoknak
Egyetlen kormánypárti képviselő jelent meg kedd este a Parlament
üléstermében, a Város Mindenkié (AVM) Csoport és az Utcajogász Egyesület – a
Párbeszéd által benyújtott – törvénymódosító javaslatának vitáján. A javaslat
lényege az: gyermekes családokat nem lehessen többé elhelyezés nélkül
kilakoltatni. A Fidesz-KDNP-s képviselők távolmaradásával az érdemi vita
elmaradt.
Szintet lép a Magyarország elleni eljárás

https://nepszava.hu/3039146_szintet-lep-a-magyarorszag-elleni-eljaras
Az EU soros elnökségét júliusban átvevő Finnország továbblépne.
Handó Tünde helyett az Országos Bírói Tanácsot marasztalta el az Országgyűlés

https://hvg.hu/itthon/20190611_Hando_Tunde_helyett_az_Orszagos_Biroi_Ta
nacsot_marasztalta_el_az_Orszaggyules?s=hk
Az országgyűlés, mint várható volt, kormánypárti szavazatokkal elutasította az
Országos Bírói Tanács javaslatát, és nem fosztotta meg tisztségétől Handó
Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét.
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Putyin visszavágott – sorra rendülnek meg kormányok az információs háborúban

https://privatbankar.hu/makro/putyin-visszavagott-sorra-rendulnek-megkormanyok-az-informacios-haboruban-326635
A globális geopolitikai hőmérséklet emelkedésének tudható be, hogy heteken
belül három kormányt is megrendítettek kompromittáló videók és
telefonbeszélgetések. Az osztrák blamázs után most a jelek szerint Putyin
aknázza alá az új brazil elnököt, aki megnyitotta az Alcantara műhold-kilövő
állomást az amerikai hadsereg előtt. Káncz Csaba jegyzete.
Háromszáz cseh városban követelték a tüntetők Babis lemondását

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/haromszaz_cseh_varosban_kovete
ltek_a_tuntetok_babis_lemondasat.685955.html
Csehország háromszáz városában tartottak kedd este tüntetéseket Andrej
Babis, a korrupciós ügyekbe keveredett miniszterelnök ellen. Prágában, ahol az
Egymillió pillanat a demokráciáért nevű civil szervezet egy hete a rendszerváltás
óta tartott legnagyobb, 120 ezres demonstráción követelte Babis távozását,
most nem tartottak tüntetést.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Kitüntetést vehetett át a költségvetési csalással gyanúsított Simonka György

https://nepszava.hu/3039119_kituntetest-vehetett-at-a-koltsegvetesicsalassal-gyanusitott-simonka-gyorgy
A fideszes képviselőt bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítja az ügyészség.
Kivándorló szürkeállomány

https://computerworld.hu/karrier/kivandorlo-szurkeallomany-264190.html
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Az informatikai szakemberek nem csupán a legkeresettebb munkavállalók, de
Magyarországon és az egész világon is jóval nyitottabbak az átlagnál arra, hogy
munkahelyet váltsanak vagy külföldön dolgozzanak, derül ki a Boston
Consulting Group (BCG) nemzetközi HR-hálózat, a The Network és a
Profession.hu májusban közzétett közös kutatásából.
Több százezer bántalmazott gyerek él Magyarországon

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/tobb_szazezer_bantalmazott_gyerek_
el_magyarorszagon.685909.html
A gyermekkori negatív, stresszes élmények - elhanyagolás, fizikai vagy szexuális
bántalmazás, szenvedélybeteggel való együttélés -, illetve az ezek
következtében kialakuló krónikus stressz károsan hat a felnőttkori egészségre
és a felnőttkori szenvedélybetegség kialakulásában is fontos a szerepe.
Magyarországon legalább 400 ezer ilyen gyerek él, de a bántalmazásban óriási a
latencia - összegezték a negatív gyerekkori élmének hatását napirendre tűző
konferencia megállapításait
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

