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SZAKSZERVEZET
Nem akarnak többé segédmunkások lenni a hivatásos sofőrök

http://magyarnarancs.hu/belpol/nem-akarnak-tobbe-segedmunkasok-lenni111603
120 évig vártak, most megelégelték a segédmunkási besorolást a hivatásos
sofőrök, ezért a Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ)
petícióban kéri a kormánytól a járművezetés szakmává nyilvánítását. Azért
lázadtak fel, mert a súlyos létszámhiánnyal küzdő ágazatban egyre gyakrabban
hallani a fiataloktól, hogy segédmunkásként nincs az ágazatban jövőkép és
előrelépési lehetőség. A szakmásítás egyébként az államnak egyetlen forintjába
sem kerülne, viszont ezzel meg lehetne állítani a tömeges elvándorlást –
magyarázza Nemes Gábor, a KSZOSZ elnöke.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------A MUNKAVILÁGA
7 évvel emelkedhet Magyarországon a nyugdíjkorhatár, ha így csökken a munkaerő

https://www.portfolio.hu/befektetes/nyugdij/7-evvel-emelkedhetmagyarorszagon-a-nyugdijkorhatar-ha-igy-csokken-a-munkaero.1.287718.html
Míg 1980-ban még húsz 65 éves vagy a feletti korú jutott 100 aktív korúra, a
következő 35 évre vonatkozó becslés szerint már 53 időskorú jut 100 dolgozó
korúra az OECD országokban. Ha a foglalkoztatottság nem nő érdemben, az
elöregedés jelentősen visszavetheti a nyugdíjas kori életszínvonalat. Egy friss
tanulmány szerint a nyugdíjkorhatár emelése megoldást jelenthet,
Magyarországon például 2050-ig a korhatár további 7 évvel történő kitolása, de
önmagában a korhatár-emelés kevés: jelentős változásra van szükség a
munkaerőpiacon, például a nők munkaerő-piaci aktivitásának növelésével,
különben marad a magasabb nyugdíjjárulék, magasabb adók és egy
folyamatosan deficites nyugdíjköltségvetés.
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A 8 órás munkanap már a múlté?

https://profitline.hu/A-8-oras-munkanap-mar-a-multe-379482
Az átfogó kutatás szerint globális szinten a munkavállalók két harmada dolgozik
az irodán kívülről és több mint 50%-uk a munkahét felét így tölti – ez pedig
komoly változásokat vonhat maga után a vállalati ingatlanok piacán.
IWG: hódít a rugalmas munkavégzés

https://szakszervezetek.hu/hirek/14442-iwg-hodit-a-rugalmas-munkavegzes
Az IWG legújabb felmérésében 96 ország 18 ezer munkavállalóját kérdezte meg
a rugalmas munkavégzéssel kapcsolatos attitűdjeikről – ez az eddigi legnagyobb
kutatás a témában – írja az ado.hu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Pocsék eredmény Magyarországtól - két nap alatt ez már a második

https://privatbankar.hu/makro/pocsek-eredmeny-magyarorszagtol-ket-napalatt-ez-mar-a-masodik-319018
Csak a két plusz munkanap miatt tűnik erősnek a mutató.
NAV: adóköteles a nyári diákmunkával szerzett jövedelem is

http://www.ma.hu/adougyek.hu/315952/NAV_adokoteles_a_nyari_diakmunk
aval_szerzett_jovedelem_is?place=srss
A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek
számítanak.

Kevés a munkaerő és irreálisak a bérigények a balatoni vállalkozók szerint

http://www.origo.hu/gazdasag/20180606-balatoni-vallalkozok-irrealisak-aberigenyek-keves-a-munkaero.html?utm_source=hirkereso
Minden korábbinál nehezebb a szezonkezdés a szakképzett munkaerő hiánya
és az irreális bérigények miatt a Balatonnál, ugyanakkor a növekvő
kereseteknek köszönhetően kezdenek visszatérni a külföldön munkát vállaló
fiatalok.
2500 új munkahelyet teremt a Mercedes

https://ado.hu/rovatok/munkaugyek/2500-uj-munkahelyet-teremt-a-mercedes
37,5 millió eurós vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott a
Mercedes az új gyár építéséhez.
Íme az új gazdasági csoda: Fidesz-hátszéllel lett milliárdos a kis médiacég

https://24.hu/fn/gazdasag/2018/06/06/ime-az-uj-gazdasagi-csoda-fideszhatszellel-lett-milliardos-a-kis-mediaceg/
Az elmúlt két évben a nagyok árnyékában rohamos növekedésnek indult egy kis
cég is a kormányzati reklámköltések piacán. A 2015 végén bejegyzett Magno
Studio Kft. 2016-ban 2,5 milliárd, tavaly pedig 7,2 milliárd forint árbevételt ért
el. Ami valóságos gazdasági csoda, hiszen 186 százalékos növekedést jelent egy
év alatt.
Új munkahelyeket ad a Mercedes Kecskeméten

https://www.hrportal.hu/hr/uj-munkahelyeket-ad-a-mercedes-kecskemeten20180606.html
A Mercedes-Benz Cars hamarosan kezdi új autógyára építését Kecskeméten, a
beruházás egymilliárd euróból, mintegy 320 milliárd forintból valósul meg és
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több mint 2500 új munkahelyet teremt. Az új gyárban a termelés a tervek
szerint 2020-ban indul.
Változás jön a nyugdíjak folyósításánál

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/valtozas_jon_a_nyugdijak_folyositasa
nal.663811.html
Három nagy projekt keretében 30 milliárd forint forrásból fejleszti informatikai
rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben - mondta
Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke az MTI szerint.
20-30 milliárd hiányzik a gyógyszerkasszából

http://gazdasagportal.hu/index.php/20-30-milliard-hianyzik-agyogyszerkasszabol/
Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) szerint 20-30 milliárd
forinttal kellene kiegészíteni a gyógyszerkasszát, így elérve a visegrádi országok
(V4) nettó gyógyszerkiadásának átlagát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Nem csak a nőkkel akar átfogó megállapodást kötni Orbán Viktor a
gyerekvállalásról

http://magyarnarancs.hu/belpol/mar-osszel-johet-a-kormany-gyerekvallalastosztonzo-konzultacioja-111617
Bár korábban Orbán Viktor arról beszélt, hogy "átfogó megállapodást akar kötni
a magyar nőkkel" és a gyerekvállalásról szóló konzultációs során "alapvetően a
nők véleményére lesznek kíváncsiak", a hvg.hu birtokába jutott információkból
az derül ki, hogy mégis minden nagykorú magyar állampolgár megkapja a
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kormány új konzultációs kérdőívét. Nem maradnak ki sem a férfiak, sem
nagyszülők, de még a határon túliakat sem felejtették le a listáról.
„Kivásárolja” a bírói kart a kormány

http://nepszava.hu/cikk/1161497-kivasarolja-a-biroi-kart-a-kormany
Minden olyan bírót nyugdíjba küldene a kormány, aki 1990 előtt kapta meg
kinevezését, vagyis a rendszerváltás előtt is részt vett az ítélkezésben. Erről
lapunk is beszámolt a bírósági rendszerben tervezett többi átalakítással ítélőtáblák megszüntetése, közigazgatási felsőbíróság bevezetése, a bíróságok
szervezeti igazgatásának az igazságügyi tárca alá rendelése - együtt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Balaton-parti baráti láncolat

http://nepszava.hu/cikk/1161461-balaton-parti-barati-lancolat
A 2010-es kormányváltás óta a Balatonnál is átalakultak az erőviszonyok, a
legnagyobb haszonélvezők Orbán Viktor miniszterelnök köréből kerültek ki. A
tóval kapcsolatos döntéseknél is az ő szavuk számít leginkább.

Az uniós terápiák fele nem ér el a magyar betegekhez

http://nepszava.hu/cikk/1161480-az-unios-terapiak-fele-nem-er-el-a-magyarbetegekhez
Az unióban engedélyezett új terápiák fele sem jut el magyar betegekhez –
derült ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) keddi
sajtóbeszélgetésén, amelyen a gyártók saját közterheinek csökkentése mellett
is érveltek.
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Utoljára jelenik meg nyomtatásban a Heti Válasz

http://nepszava.hu/cikk/1161536-utoljara-jelenik-meg-nyomtatasban-a-hetivalasz
„A múlt héten visszakoztak Amerikából. Egy magyar gyökerű, republikánus
üzletember mondott le a választások után eladósorba került Heti Válasz
megvásárlásáról. Arra kellett rádöbbennie, hogy a kormányzati bojkottal
veszteségessé tett lapunk nem fordítható termőre az erős politikai
ellenszélben. A kétharmados erő ugyanis nyilvánvalóvá tette, hogy a kívánt
környezetet nem adja meg akárkiknek” – jelentette be „Korszakzárás a Heti
Válasznál” című írásában Borókai Gábor főszerkesztő.
3 milliárdért veheti meg a kormány Munkácsy Golgotáját

http://magyarnarancs.hu/kepzomuveszet/3-milliardert-veheti-meg-a-kormanymunkacsy-golgotajat-111624
Ha 3 milliárd forintért Pákh Imre eladja, annyiért a magyar állam megveszi
Munkácsy Mihály Golgotáját, akkor a kezembe lehet csapni – nyilatkozta Gulyás
Gergely az ATV munkatárásának a mai Kormányinfón.
Kutyákról emberre terjedő influenza vírusára figyelmeztetnek a kutatók

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/kutyakrol_emberre_terjedo_influe
nza_virusara_figyelmeztetnek_a_kutatok.663785.html
Emberekre is átterjedhetnek a kutyákban élő influenza-vírusok - az amerikai
tudósok kutatásáról a Telegraph közölt cikket, amelyet a 444.hu szemlézett.
Lángol Csernobil radioaktív erdője

http://nepszava.hu/cikk/1161508-langol-csernobil-radioaktiv-erdoje
Több hektáron ég a Vörös Erdő, ami a radioaktív sugárzástól kapta egyedi
színét. Helikopterrel és repülővel is oltják a lángokat.
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