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SZAKSZERVEZET
Hőguta kerülgeti a járművezetőket

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/06/12/hoguta_kerulgeti_a_jarmuvezetoke
t?fbclid=IwAR16jes3F3T8EQJkjkpBptpZuXoELyGQrSh9pcZWdxbRA7ulKmsSNBxJUI
Több tartalék járművet és több úgynevezett hőleváltó sofőrt kér már most, a
nyár elején a BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet. Évek óta
jelzik: életveszélyes, ha a járművezetők a kánikulában nem pihenhetnek eleget
a fordulók között, ám erre megnyugtató választ a mai napig nem adott a cég A
szakszervezet nem tűzoltást, hanem biztonságos megoldást sürget, még mielőtt
egy sofőr rosszulléte tragédiához vezetne.
Melyek az idei magyarországi sztrájkok legfőbb tanulságai?

https://merce.hu/2019/06/12/melyek-az-idei-magyarorszagi-sztrajkok-legfobbtanulsagai/?fbclid=IwAR398lv89cGc9MNByUzX8cPwRSRFcDe4wa4pmBvsdi7aJ2
1fcXU0ncLxWmk
Ha számba vesszük, milyen munkavállalói és szakszervezeti akciók történtek az
idén – mely munkáltatóknál, milyen célok mentén, milyen lépéseket tett a
munkavállalói oldal az érdekérvényesítésre, és milyen eredménnyel – akkor
arra a cinikusnak ható végkövetkeztetésre jutunk, hogy
Óvodapedagógusok képzése: fontos kérdést tett fel a minisztériumnak a PDSZ

http://eduline.hu/felsooktatas/20190613_ovodapedagogusok_kepzese_Maruz
sa_Zoltan#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirke
reso_2019-06-13
Tényleg azt tervezi az oktatásirányítás, hogy a csecsemő- és kisgyermeknevelők,
valamint az óvodapedagógusok képzését középfokra állítják vissza? Ezt
kérdezte Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkártól a Pedagógusok
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Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). A helyettes államtitkár azt válaszolta:
ilyen döntés nem született.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Így hozzák be a vendégmunkásokat Magyarországra

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/06/12/vendegmunkasok-kulfoldimunkasok/?fbclid=IwAR0pFhWkQRc3SzLYbSo8qn50yj7SURWlKSHT_PnGRwCjoLVceTUxBdD3s4
A nagy munkaerőhiány miatt egyre több külföldi munkavállaló érkezik
Magyarországra, hívta fel a figyelmet nemrégiben a Work Force. A
munkaerőkölcsönző- és közvetítő cég ügyvezetője, Csákvári Róbert szerint a
problémára. - Ami a bővülés ütemét illeti, tavaly szeptember végéig 150
százalékkal több külföldi érkezett Magyarországra munkavállalás céljából, mint
az azt megelőző évben. A Work Force maga is hoz be külföldről dolgozókat, a
közvetített vendégmunkások 80 százaléka Ukrajnából, 10-10 százaléka pedig
Romániából, illetve Szerbiából érkezik – tudtuk meg.
Szijjártó és Orbán is őszinte volt arról, miként zsákmányolja ki a kormány a magyar
dolgozókat

https://merce.hu/2019/05/24/szijjarto-es-orban-is-oszinte-volt-arrol-mikentzsakmanyolja-ki-a-kormany-a-magyardolgozokat/?fbclid=IwAR3i7kUI6ryw3UwqSI9hCMVr-kGqRjrZuFQK9DtyClCpgMRCeg6LzKEqac
„A kormányok feladata a bérek alacsonyan tartásával a nagyvállalatok számára
a versenyképesség megteremtése. Szerinte ez azért fontos mert az európai
gazdaságok is óriási technológiai innovációk, forradalom előtt állnak, ezért
azután nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a „versenyképességet” a túl
magas fizetések lenyomják.”
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Mérgező munkahelyek - olajat lélegezhetnek be a CNC gépkezelők

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mergezo-munkahelyek-olaj-cncfemipar.685995.html?fbclid=IwAR0pcAoelEi8ABSYQ3A1HCT4A2M0zMQsW2Nv
PrG7kh-R9FltwDpCl23heFM
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.
Hőség: Több munkáltató is intézkedik a dolgozók védelmében

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkasvedelem/18711-hosegtobb-munkaltato-is-intezkedik-a-dolgozok-vedelmeben
A hőség idején a munkáltatónak intézkedéseket kell tenniük a dolgozók
egészsége és biztonsága érdekében, az MTI által megkérdezett társaságok
többek között ásványvizet, megfelelő védőfelszerelést, több pihenőidőt
biztosítanak a nagy melegben a szabadban dolgozó munkavállalóknak.
Itt a megoldás: így lesz vonzó a mezőgazdaság a magyar fiatalok számára

https://www.agrarszektor.hu/agrarpenzek/itt-a-megoldas-igy-lesz-vonzo-amezogazdasag-a-magyar-fiatalok-szamara.14781.html
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) idén nyáron az egész országra
kiterjesztve szervezi meg a „Szakmakóstoló hét” nevű pályaorientációs
eseményeit. A kezdeményezésnek köszönhetően a fiatalabb generáció
felkészülten, a különböző szakmák profilját kellőképpen megismerve
találkozhat a leendő munkaadókkal és betekintést nyerhet abba, hogy az adott
szakmákat milyen munkakörülmények jellemzik.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
A Fidesz simán leszavazta javaslatot az otthonápolási díjak megemeléséről

https://168ora.hu/itthon/a-fidesz-siman-leszavazta-javaslatot-azotthonapolasi-dijak-megemeleserol-169619
A pártnak a parlamenti vitán is mindössze egy képviselője vett részt.
Elfogadták a szociális hozzájárulási adó csökkentését

http://kamaraonline.hu/cikk/elfogadtak-a-szocialis-hozzajarulasi-adocsokkenteset
Júliustól 2 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó, valamint ahhoz
kapcsolódóan az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás munkaadókat
érintő része a kormány kezdeményezésére.
Kartellezés miatt büntetett a versenyhivatal

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/kartellezes-miatt-buntetett-aversenyhivatal-1566266/
Kartellezés miatt együttesen 70 millió forintra bírságolta a Gazdasági
Versenyhivatal (GVH) az Irodatechnikai és Pénztárgép Szervizek Országos
Ipartestületét (IPSZOI), valamint több forgalmazó és szervizelő céget.
Kétmilliárd dolláros szerződést kötött Mészáros cége a Budapest-Belgrádvasútvonalra

https://nepszava.hu/3039249_ketmilliard-dollaros-szerzodest-kotottmeszaros-cege-a-budapest-belgrad-vasutvonalra
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Az alvállalkozók közt pedig feltűnik a Huawei, valamint majdnem a teljes
Mészáros-család.
Palackonként 31 ezer forintért vizsgálják be a nemzeti bormúzeum készletét

https://hvg.hu/gazdasag/20190613_Palackonkent_31_ezer_forintert_vizsgaljak
_be_a_nemzeti_bormuzeum_keszletet?s=hk
Több mint 12 ezer üveg bor valódiságát ellenőrzik kormányzati megbízásból.
Közel négyszázmillió forintért rendelt meg átfogó borbevizsgálást a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, vagyis a Nébih – derül ki a közbeszerzési
értesítőből, amit a Népszava közöl. Vagyis a Nébih ennyit szán arra, hogy
kiderüljön, a tolcsvai és nemespusztai pincékben tárolt muzeális borok tényleg
muzeális borok-e.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Brüsszel újabb gaztettre készül: el akarja venni Németh Szilárd pacalját

https://nepszava.hu/3039287_brusszel-ujabb-gaztettre-keszul-el-akarja-venninemeth-szilard-pacaljat
Háborog a Haza Gyomra, mert egy állat- és környezetvédelmi csoport
csökkentené az unió hús és halfogyasztását. - A honvédelmi államtitkár – akinek
receptjeit boldogan közli a Csepeli hírmondó, és aki halászlét is Orbán
mosolyával ízesíti – most a Magyar Nemzet egyik cikke miatt akadt ki. A cikkből
egyébként kiderül, hogy az említett, Eurogroup for Animals nevű csoport nem
az Unió hivatalos szerve, valamint az is, hogy a húsfogyasztást 2050-ig
csökkentenék a felére, de Németh nem olyan volumenű politikus, hogy ilyen
piszlicsáré részletekkel kelljen foglalkoznia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Megszüntetné a kormány a magántanulói státuszt

https://merce.hu/2019/06/12/megszuntetne-a-kormany-a-magantanuloistatuszt/
Kivezetné a 2020/2021-es tanévtől a magántanulói jogviszonyt a kormány –
többek között ez is szerepel a köznevelési törvény módosítócsomagjában,
amelyet benyújtottak az Országgyűléshez.
Nagy változás a szupertraffipaxoknál, már ezt is figyelik a rendőrök

https://www.origo.hu/auto/20190613-nagy-valtozas-a-szupertraffipaxoknalmar-ezt-is-figyelik-a-rendorok.html?utm_source=hirkereso
A szupertraffipaxokban sokáig csak a sebességmérés funkciót kapcsolta be a
hatóság, azonban egy hivatalos megkeresésből kiderült, hogy a rendszert már
élesben is alkalmazzák arra, hogy kiszűrjék a biztonsági övüket nem használó
sofőröket.
2040-től tilos a benzines, dízel, gázos, sőt a hibrid autókat is eladni
Franciaországban

https://hvg.hu/cegauto/20190613_2040tol_tilos_a_benzines_dizel_gazos_sot_
a_hibrid_autokat_eladni_Franciaorszagban?s=hk
Elfogadta a francia a nemzetgyűlés azt a javaslatot, amely betiltja a
hagyományos üzemanyagokkal üzemelő autók árusítását 2040-től. Az ország
célja a széndioxid-semlegesség elérése 2050-re.
Pofátlan indokkal hagyta futni a fideszes plakáttépkedőket a rendőrség

https://hvg.hu/itthon/20190613_Rekordpofatlanul_hagyta_futni_a_rendorseg
_a_fideszes_plakattepkedoket?s=hk
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Hiába ismerte be tettét az a győri aktivista, aki az EP-választás előtt leszedte és
egy Fidesz-logós furgonnal elvitte az MSZP kihelyezett plakátjait, a rendőrség
visszadobta a feljelentést, és lezárta az ügyet. A plakáttépkedő ugyanis arra
hivatkozott, hogy ő csak azért szedte le az ellenzékiek politikai hirdetéseit, mert
azokat a szelektív hulladéklerakóba akarta vinni – a hatóság szerint így már nem
is történt lopás. A helyi szocialista elnök szerint ennyiből egy Audit is el lehet
kötni, tettenérés esetére mostantól itt a jolly joker magyarázat.
Már csak 10 munkanapjuk van a banki ügyfeleknek adataik egyeztetésére

https://adozona.hu/altalanos/Mar_csak_10_munkanapjuk_van_a_banki_ugyfe
le_JG4K5Z#rss
A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás
elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek
legkésőbb idén június 26-áig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük
az összes ügyfelükről. Ennek hiányában 2019. június 27-étől az adott bankok,
takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem
teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait –
figyelmeztet az MNB.
Két olajtankernél robbanás történt - megugrott az olajár

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/tankerhajok-baleset-oman-olajarszennyezes.686042.html
Kilőtt a nyersolaj árfolyama csütörtökön reggel, miután az Ománi-öbölben két
olajtankerhajónál tűz ütött ki, amelyet - egyes hírek szerint - robbanás előzött.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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