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SZAKSZERVEZETEK
MÁV: megkezdődtek az idei évre vonatkozó további bértárgyalások
A márciusi bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően szerdán megkezdődtek a 2019. évi
további béremelést célzó tárgyalások. Várják a munkáltató konkrét javaslatát, hogy érdemben
egyeztethessenek róla.

MUNKA VILÁGA
Hatszáz dolgozó hiányzik a fővárosi kormányhivatalokból
Míg a fővárosi kormányhivatalok előtt kígyóznak a sorok, megalázó körülmények közt
dolgozhatnak azok a kormányhivatalnokok, akik a munkaerőhiány pótlására, sőt gyakorlatilag
a fővárosi ügyfélfogadás összeomlásának megakadályozása érdekében jöttek sürgősen
Budapestre. Vidéken mintegy 4000 ember hiányzik a területi közigazgatásból, csak
Budapesten több mint 600 dolgozói hely áll üresen. Gulyás Gergely szerint 35, Budapestre
hozott dolgozóval megoldották a problémát.
Elkeserítő: csak három uniós országban alacsonyabb a fizetés a magyarnál

Bár jelentős mértékben emelkednek a nettó fizetések idehaza, nemzetközi összehasonlításban
nemhogy előrébb lépnénk ennek köszönhetően a rangsorban, hanem még egy helyet lejjebb
csúsztunk. Így a magyar átlagos nettó bér már a negyedik legalacsonyabb. A KSH adatai
szerint Magyarországon tavaly 11 százalékkal emelkedett a nettó fizetés, az Eurostat adatai
szerint ez mindössze 7,5 százalékos volt. A differenciát a forint árfolyamának romlása
okozza.
Nem működik a klíma több budapesti műtőben
Közel negyven fok, a steril levegő hiánya, a nyílt műtéti sebbe csöpögő verejték, a hőség
miatt operáció közben kidőlő műtős személyzet – a Magyar Hang több forrásból származó
információi szerint ilyen viszonyok között folynak műtétek a Semmelweis Egyetem több
klinikáján.

GAZDASÁG
A magyarok 405 milliárd forint rezsit csengettek az állami közműmamutnak
Egyesült a nemzeti közműholding áram- és gázszolgáltató cége, így csúcsra érhet a
rezsicsökkentés. Csakhogy ebből nem annyira a lakosság profitál, inkább az állam.
Dél-amerikai olcsóhús-dömpingtől tart a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara osztja az európai mezőgazdasági termelők és
szövetkezetek aggodalmát, amely szerint az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac, a
Mercosur országai (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay) között tervezett
szabadkereskedelmi szerződés alapján olcsó hússal áraszthatják el a piacot, kiszolgáltatott
helyzetbe hozva a hazai gazdákat.
Százmilliós károk a mezőgazdaságban az extrém időjárás miatt
Csak a Groupama Biztosítóhoz az elmúlt heti extrém időjárás miatt majdnem kétszáz
mezőgazdasági kárbejelentés érkezett, amelyek értéke elérheti akár a kétszázmillió forintot is.
A június végi viharok a betakarítás előtt álló növényekben okoztak komoly károkat.
Azt ígérik, nem fog sokba kerülni, hogy a NER új csillaga lesz a BKV beszállítója
A Sys IT Services Szolgáltató Kft. nyerte a fővárosi közlekedési cég öt plusz öt évre szóló,
informatikai üzemeltetésre és fejlesztésre vonatkozó tenderét, és évi 3,8 milliárd forintos
keretszerződést kötött, a 4iG pedig az ajánlatban nevesített alvállalkozója. Az üzletben
érdekelt Mészáros Lőrinc is.
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KÖZÉLET
Ha Tarlós nyer, Orbán teljesen átírja az alkotmányt
A munkavállalók jogaitól a végrehajtó hatalom szerkezetén át az azonos neműek örökbe
fogadásáig a kormányfőnek konkrét tervei vannak arról, hogy mit változtatna meg az
alaptörvényben – írta az Index. Az alkotmánymódosításhoz erős legitimáció kell a
kormányfőnek, ehhez Tarlós Istvánnak nyernie kellene ősszel, a Fidesz belső kutatásai szerint
azonban necces lesz a főpolgármester-választás.
Harmadszor figyelmezteti az Európai Bizottság a kormányt az MTA átszervezése miatt
Harmadszor szól rá a kormányra az Európai Bizottság az MTA ügyében, harmadszor emeli ki,
hogy a kormánynak nem kellene szűkítenie a kutatás szabadságát. Eddig nem sokat ért el
vele.
Gulyás Gergely Sorosra kente, hogy miért nincs megállapodás Norvégiával a 70 milliárdos
támogatásról
Hollik István és Gulyás Gergely szerdai kormányinfóján szóba került az is, hogy a magyar
kormány továbbra sem tud megállapodni a norvég kormánnyal a hetvenmilliárdos Norvég
Alapok kiosztásáról, ugyanis Norvégia elvárja, hogy ennek a pénznek a tíz százalékát egy
kormánytól független intézmény ossza szét a magyar civilek között. Ezzel a magyar fél nem
ért egyet.
Dobrev és Járóka az Európai Parlament alelnökei lettek
Dobrev Klára és Járóka Lívia az első körben megkapta a szükséges többséget szerda délután,
két és fél évig az EP alelnökei lesznek. Most először történt meg, hogy egyszerre két magyar
alelnöke is lesz az Európai Parlamentnek, és először került ki magyar alelnök a
szociáldemokrata frakcióból.

EGYEBEK
Kézilabda-Eb: 15 milliárd helyett jó, ha 60 milliárdból megússzuk
Magyarország igyekszik olyan képet alakítani önmagáról, hogy a sportesemények itt nagyon
jó helyen vannak, a 2022. januári kézilabda Európa-bajnokságot is ezért akarjuk megrendezni.

És hát három hónappal lesz a választások előtt az esemény, szóval mindenképp érdeke a
kormánynak a világszínvonalú szereplés, de ez igen sokba kerülhet a költségvetésnek, vagyis
az adófizetőknek.
Ekkor lesznek az iskolai szünetek az új tanévben
A Magyar Közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint a 2019/2020-as tanév idén
szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, míg az utolsó tanítási nap 2020. június 15-e, ami szintén
hétfőre esik.
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