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SZAKSZERVEZETEK
Új típusú szakszervezeti munka kell – Interjú Csóti Csabával
Új vezetője van a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF). A tisztújító
kongresszus küldöttei Csóti Csaba történész-levéltárost, a Közművelődési és Közgyűjteményi
Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) eddigi elnökét választották meg a következő négy
évre a 13 tagszervezetet tömörítő szövetség élére. Szerinte általában a magyar szakszervezeti
mozgalomban jelentkeztek működési zavarok, mert a gazdasági válságot követően, majd a
2010-es kormányváltás után egyértelművé vált, hogy a versenyszféra munkaadói és a
közszféra munkáltatója, az állam is eltávolodtak az előző húsz év konstruktív tárgyalási
módszereitől, konszenzusos megállapodásaitól.
A tanári pályát is elhagyja az Oktatási Vezetők Szakszervezetének elnöke
„Mától eggyel több a pályaelhagyó pedagógus. Az utóbbi idők eseményei arra a
következtetésre juttattak, hogy csak úgy tudok önmagam maradni, ha befejezem a tanári
munkát” – jelentette be Facebook-oldalán Ács Katalin, az Oktatási Vezetők
Szakszervezetének elnöke.

Nem megoldás a használt buszok vásárlása?
A nagy kánikulában az autóbuszok vezetői fülkéjében közel 60 fokos hőségben kell a
sofőröknek dolgozniuk. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet hőségpénz adását
szorgalmazná, de az érdekképviselet szerint nem lehet csupán plusz pénzzel megoldani a
helyzetet.

MUNKA VILÁGA
Kásler szerint már elindult az orvosok visszaáramlása
„Elindult az orvosok visszaáramlása, jelenleg még nem nagy számban, de a tendencia
kedvező, ugyanakkor az elvándorlás dinamikája jelentősen csökkent," mondta az emberi
erőforrások minisztere kedden. Igaz, Kásler azt már nem árulta el, hogy hányan tértek vissza
Magyarországra.
Megéri diákokat alkalmazni, mutatjuk miért!
Jelentős támogatást kaphatnak azok a munkaadók, akik július 1. és augusztus 30. között
diákokat alkalmaznak a diákmunka program keretében, az önkormányzatok a minimálbér és
járulékai mértékéig nyerhetnek támogatást, a versenyszférában csekély összeggel a cégeknek
is hozzá kell járulniuk a terhekhez.
Csökkent a szociális hozzájárulási adó, kedvezőbb lett a kata
Július 1-jétől csökkent a szociális hozzájárulási adó (szocho), valamint a kisadózó
vállalkozások tételes adója (kata) és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)
szabályai is kedvezőbbekké váltak.

GAZDASÁG
Egy állami busztársaság marad
Néhány napja aláírták a részvényesi határozatot az eddig működő hat regionális közlekedési
központ beolvadásáról a Volánbusz Zrt-be, megvalósul tehát a februárban bejelentett újabb
átszervezés a busztársaságoknál. Szakszervezeti vezetők véleménye szerint valójában még le
sem zárult a 2015-ben indult előző átalakítás, mert a béreket még nem sikerült egységes
szintre hozni valamennyi társaságban és most kezdődik elölről a kiegyenlítési játszma.
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Mostantól lehet csok-os ingatlanba is céget bejelenteni
Több százezer kisvállalkozót és egyéni vállalkozót érint az a friss változás, hogy július 11-től
már a csok-os (családok otthonteremtési kedvezménye) támogatással vásárolt ingatlan is lehet
vállalkozás székhelye. Eddig erre a csok felvételét követő tíz év belül nem volt lehetőség,
vagyis ha a család így vásárolt meg egy ingatlant, akkor abba egy évtizedig nem lehetett
vállalkozást bejelenteni.
Záróra vasárnap
A Magyar Nemzet (MN) június 26-i számából annyit biztosan megtudhattunk: szakszervezeti
javaslatra a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) legutóbbi
ülésén napirendre került, hogy a jövőben ágazati szinten és önszabályozó módon rövidítsék a
vasárnapi nyitva tartásukat a bolti kiskereskedők. Pillanatnyilag nagy a homály azonban
Dávid Ferenc, a VOSZ korábbi főtitkára szerint, s csak annyit lehet biztosan tudni, hogy a
vállaltan a keresztény kultúrkör értékei mentén működő Munkástanácsok (és tagszervezete)
még mindig nem nyugszik bele, hogy a hétvégeken a vállalkozók továbbra is szabadon
kereskedhessenek.

KÖZÉLET
Döntött a parlament: indulhat az MTA megcsonkítása
Elfogadta kedden az Országgyűlés a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA) érintő
törvényjavaslatát A törvény elfogadását hosszas és végül eredménytelenül zárult
tárgyalássorozat előzte meg az MTA és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
között. A kormány terveinek lényege, hogy elveszik az MTA mind a 15, nemzetközi hírű
kutatóintézetét, és a tudományos kutatások felett nagyobb kormányzati kontrollt biztosító
Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba (ELKH) olvasztják őket.
Népszavazás jöhet arról, hogy vessék össze a politikusok vagyonnyilatkozatát a valósággal
Hitelesítette a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) azt a népszavazási
kezdeményezést, amelynek célja, hogy rendszeresen vessék össze a
vagyonnyilatkozatokban szereplő adatokat a hatósági nyilvántartásokkal.
A kérdést Kassai Dániel volt LMP-s politikus nyújtotta be.
Gulyás világossá tette: a CEU nem adhat amerikai diplomát Budapesten
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A magyar kormány kétségbe vonja, hogy a CEU az Egyesült Államokban képzést folytatna,
noha a Bard College nevű magánintézménnyel kötött megállapodással ennek is eleget tett az
intézmény. New York állam oktatási hivatala igazolta, hogy a CEU tényleges felsőoktatási
képzést folytat, a hazai kormánypropaganda viszont félrevezette közönségét ezzel
kapcsolatban.

EGYEBEK
Lázár előállt a dohányzás betiltását célzó javaslatával
A témával kapcsolatban Lázár János fideszes képviselő intézkedéscsomag-javaslatot tett le a
miniszterelnök és a kormány asztalára, amelynek az is része például a gépjárműben való
dohányzás tiltása vagy a KDNP kezdeményezésére a társasházak közös területein való
dohányzás kérdése, illetve a 2020 után születettek dohánytermék-vásárláshoz való jogának
megvonása is.
Többmilliós a tandíj, ösztöndíjprogram még sincs az állami milliárdokból induló elitiskolában
Az eredetileg magániskolának nevezett debreceni intézmény jövendőbeli működésének
részletei számos kérdést vetettek fel, főként miután kiderült, hogy a szeptembertől induló
iskolában egy gyermek oktatása az óvodától az érettségiig több mint 45 millió forintnyi
tandíjba kerül majd, miközben a hipermodern épület költségeit az utolsó fillérig az adófizetők
állják, ami a Modern Városok Program keretében finanszíroz a költségvetés.
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