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SZAKSZERVEZET
KASZ, KDFSZ: A kereskedelemben jelenlévő szakszervezetek álláspontja a vasárnapi
nyitva tartással kapcsolatban

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18905-kasz-kdfsz-akereskedelemben-jelenlevo-szakszervezetek-allaspontja-a-vasarnapi-nyitvatartassal-kapcsolatban
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a Kereskedelmi Dolgozók
Független Szakszervezete fontosnak tartja a vasárnapi nyitvatartás
módosításával kapcsolatos közvéleménykutatás elkészítését. Azt gondoljuk,
elengedhetetlen a társadalmi párbeszéd, ezért igényt tartunk a vásárlók és a
munkavállalók véleményének megismerésére.
Sokat javult a szakszervezetek megítélése a fiatalok körében

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/06/27/sokat_javult_a_szakszervezetek_me
gitelese_a_fiatalok_koreben?fbclid=IwAR2WAzzZJs7HEld2rY3xq54trFkKWp507
zUZb9Ze8_IEkalydwaLII2Ci-Y
Sok fiatalt sikerült megnyerni azzal, hogy a civil szervezetek, a pártok, a diákok
és a szakszervezetek tavaly együtt tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen. Az
érdekképviseletek ismertsége és megítélése a megmozdulások nyomán
számottevően javult.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Üzenetet küldött Ferenc pápa a Nemzetközi Munkaügyi Konferenciára

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/nemzetkozi/18896-uzenetetkuldott-ferenc-papa-a-nemzetkozi-munkaugyi-konferenciara
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„Olyan személyekre és intézményekre van szükségünk, amelyek megvédik a
dolgozók és a munka méltóságát, vigyáznak a Földre, közös otthonunkra. Az
átfogó elemzést nyújtó pápai üzenet méltatja a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (ILO) tevékenységét, amelyet az ENSZ égisze alatt 1919-ben
alapítottak azzal a céllal, hogy megvédje a munkavállalók alapvető munkaügyi
és szociális jogait.”
Az Átrium megválik munkatársainak 90 százalékától

https://hvg.hu/elet/20190628_Atrium_kulturalis_tao_eltorles_valtozasok?s=hk
Korábban már többször is írtunk róla, hogy óriási bajba került az Átrium a
kulturális tao eltörlése után: az intézmény 218 millió forintos támogatást
remélt, ehelyett az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindössze 50 millió
forintot ítélt meg neki, azt is három részletben.
Sokkoló, mi megy a munkahelyeken: ezért mondhatnak fel tömegével a magyarok

https://www.penzcentrum.hu/karrier/sokkolo-mi-megy-a-munkahelyekenezert-mondhatnak-fel-tomegevel-amagyarok.1079885.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penz
centrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Egyes becslések szerint minden 3-4. magyart bántalmaztak már a
munkahelyén: vagy a főnöke, vagy a munkatársai, de az sem kizárt, hogy egy
beosztottja terrorizál valakit. A mobbing pszichológiai, gyakran klinikai
pszichológia szintű, vagy pszichiátriai zavarokat is okozhat. Szakértőnk
segítségével járjuk körül a jelenséget, tárjuk fel az okokat és keressük a
megoldást.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
A bérek húzták az árakat

https://nepszava.hu/3041148_a-berek-huztak-az-arakat
A jegybank szerint májusban elérte idei csúcsát a fogyasztói árindex
növekedése, de számottevő mérséklődésre nem számítanak.
Rehabilitációs hozzájárulás – létszámszámítási problémák

https://adozona.hu/rehabilitacios_jarulek_szakkepzes_eho/Rehabilitacios_hoz
zajarulas__letszamszamita_3OMRSW#rss
A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség fennállásának, illetve
összegének megállapításánál meghatározó jelentősége van a foglalkoztatottak
létszámának.
Kapkodva született babaváró hitel - mutatjuk az újabb módosítás részleteit!

https://nepszava.hu/3041151_kapkodva-szuletett-babavaro-hitel-mutatjuk-azujabb-modositas-reszleteit
Még az utolsó pillanatban is változtatott a kormány a babaváró hitel
igénybevételének feltételein.
Brutálisan megemelhetik a chipsadót

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/06/27/chipsadoemelese/?fbclid=IwAR0BOZQF75pR7sr4QOHe_wbArZiSsN2TkRxaCP8bpb1HbN
AGdxaHxwy7XbE
A nemrég benyújtott jövő évi költségvetési törvényjavaslat szerint 2020-ban 78
milliárd forint bevételre számít a szaktárca a népegészségügyi termékadóból,
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ami 21 milliárd forint növekedés az idei évhez képest. Bár konkrét
intézkedésről egyelőre nincsenek hírek, szakértők szerint ilyen mértékű
bevételnövekedés aligha valósulhatna meg adóemelés nélkül — írta meg az
Adó.hu.
Van tartalék az egészségügyiek béremelésre

https://nepszava.hu/3041170_van-tartalek-az-egeszsegugyiek-beremelesre
Kásler Miklós tárcájánál erre nincs pénz, de a humánminiszter lobbizhat a
pénzügyminiszternél azért, hogy az egészségügyiek is részesedhessenek abból a
152 milliárd forintból, amit a kormány a rendkívüli béremelések fedezetére tett
félre.
Behalt a NAV-nál szinte minden

https://hvg.hu/gazdasag/20190627_Behalt_a_NAVnal_szinte_minden?s=hk
Áramellátási zavarok okoznak elég jelentős fennakadást a NAV rendszereiben.
Tiborcz István egyhektáros, úszómedencés birtokot vett a Balatonnál

https://atlatszo.hu/2019/06/27/tiborcz-istvan-egyhektaros-uszomedencesbirtokot-vett-a-balatonnal/
A miniszterelnök veje március elején vett meg Felsőörsön két egymás melletti
területet, melyeknek együttes nagysága 9500 négyzetméter. A földhivatali
nyilvántartás szerint mindkettő zártkert gazdasági épületekkel, házszámuk
nincs, csak helyrajzi számuk, és a közútról nem észrevehetőek. A levegőből
azonban jól látszik, hogy egy hatalmas úszómedencés villa rejtőzik a sűrű
növényzet és a magas kerítés mögött.
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Ömlik a pénz a határon túli magyarokhoz

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/hataron-tuli-magyarok-tamogatasbethlen-gabor-alap.686963.html
Az elmúlt évben, az év közbeni átcsoportosítások eredményeként két és
félszeresére nőtt a határon túli a határon túli támogatásokat osztogató Bethlen
Gábor Alap büdzséje. Egyedi elbírálással, a Miniszterelnökség szakmai
javaslatai" alapján 75 milliárdot osztottak ki, a pénz nagy része Erdélybe ment írja a hvg.hu.
Nincsenek jó gazdasági hangulatban az olaszok és a németek sem

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/nincsenek-jo-gazdasagihangulatban-az-olaszok-es-a-nemetek-sem-1596410/
A vártnál nagyobb mértékben, közel hároméves mélypontra romlott a
gazdasági hangulat az euróövezetben júniusban, különösen jelentős volt a
csökkenés a legnagyobb gazdaságok, így Németország és Olaszország esetében.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Fideszes képviselők nem akarták, hogy kivizsgálják a máltai újságírónő
meggyilkolását

https://nepszava.hu/3041193_fideszes-kepviselok-nem-akartak-hogykivizsgaljak-a-maltai-ujsagirono-meggyilkolasat
Négy képviselőjük is nemmel voksolt az Európa Tanács felvetésére: a vizsgálat
ettől függetlenül elindul.
TGM: Orbán útja a szakadék mélyére vezet

https://24.hu/kozelet/2019/06/27/tgm-orban-utja-a-szakadek-melyere-vezet/
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A filozófus szerint a kormányfő célja, hogy a nép némán, fegyelmezetten,
egységesen kövesse.- A hvg.hu írta meg, hogy egyebek mellett gigantikus Attilaemlékmű felállítását, hun múzeumot, hagyományőrzősport-központ
létrehozását tervezi az Emmi. Az egyelőre titkos előterjesztésről a Klubrádióban
Tamás Gáspár Miklós azt mondta, arra számít, hogy mindezt össznépi röhögés
fogadja majd. Szerinte már az egész magyar értelmiségnek elege van azzal, ami
az országban van, különösen azzal, amit Kásler Miklós és Palkovics
László művel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Harmincezer háztartásban nincs áram Szabolcsban a katasztrofális erejű vihar után

http://propeller.hu/itthon/3431097-harmincezer-haztartasban-nincs-aramszabolcsban-katasztrofalis-erejuvihar?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Közel kétezer épület, családi házak és közintézmények tetőszerkezete sérült
meg a csütörtöki viharban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a leszakadt
villanyvezetékek miatt csaknem harmincezer fogyasztónál nincs
áramszolgáltatás – közölte honlapján a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság
péntek reggel.
Ausztria már csak hat, magyar határon átívelő úton korlátozza az autóforgalmat

https://hvg.hu/cegauto/20190627_Ausztria_lezar_hat_magyar_hataron_ativel
o_utat
A felerősödő forgalom miatt volt lezárva korábban 10 út, a magyar fél
tárgyalásai miatt ebből lett most csak hat, informálta a hvg.hu-t a KKM.

Irigylésre méltó nyugdíjemelésről döntöttek a szomszédban Románia

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/nemzetkozi/18901-irigylesremelto-nyugdijemelesrol-dontottek-a-szomszedban-romania
Nem adták fel: bár már egyszer alkotmányellenesnek nyilvánították a 70
százalékos, két évre elosztott emelés, a képviselők újra elfogadták azt a román
képviselőházban.
Aggódnak a meteorológusok az 5G miatt: szerintük komoly bajt hozhat az új
mobilhálózat

https://hvg.hu/tudomany/20190628_5g_mobilhalozat_meteorologia_idojaras_
elorejelzes_muhold?s=hk
A tudósok után az amerikai meteorológusok is kongatják a vészharangot az 5G
miatt. Úgy vélik, az új típusú mobilhálózat gondot okozhat az időjárási adatokat
és vészhelyzeteket is jelző műholdaknál.
Klímaváltozás: a nagyok halálra ítélték a kis nemzeteket?

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/klimavaltozas-halal-veszhelyzettenger-kisnemzet.686932.html
A nagy szén-dioxid-kibocsátó ipari országok és az olaj- és széntermelésben
érdekelt társait magasról tesznek arra a tudományos jelentésre, amely szerint a
klímaváltozás vészhelyzetté vált a világon. Egyes kis nemzetek, amelyeket
fenyeget a tengerszint emelkedése úgy érezhetik, hogy feláldozták őket.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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