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SZAKSZERVEZET
Újra tárgyalnak a szakszervezetek a BKV-val, a levegőben lóg a sztrájk

https://nepszava.hu/3031127_ujra-targyalnak-a-szakszervezetek-a-bkv-val-alevegoben-log-a-sztrajk
A tárgyalás felemásra sikeredett, így újra összeülnek. Az EKSZ elnöke közölte:
tagjaiktól nem kaptak felhatalmazást arra, hogy 10 százalék alatt állapodjanak
meg.
Sztrájk készül Ferihegyen - nem bírják tovább a reptéri dolgozók?

https://mfor.hu/cikkek/vallalatok/sztrajk-keszul-ferihegyen--nem-birjaktovabb-a-repteri-dolgozok.html
Sztrájkra készül a földi kiszolgálókat képviselő Légiközlekedési Egyesült
Szakszervezet, miután több hétig tartó tárgyalás után sem sikerült
megegyezniük a Malév Ground Handling vezetésével. A Privátbankár.hu és az
Mfor.hu elsőként beszélt Csorba Attilával, a szakszervezet elnökével arról, hogy
miért döntöttek a munkabeszüntetés mellett, és mit akarnak elérni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
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A magyar bérnövekedés - nyolc év mérlegen

https://www.portfolio.hu/gazdasag/a-magyar-bernovekedes-nyolc-evmerlegen.318681.html?i=318681
Az utóbbi hónapokban számos közgazdász hívta fel a figyelmet a
bérnövekedésről számot adó statisztikák ellentmondásaira. A munkaügyi
statisztikák - amelyek a gazdasági híradások alapjául szolgálnak - a mögöttünk
lévő nyolc évre olyan mértékű bérnövekedést mutatnak, ami a gazdasági
teljesítményünk alapján a valós béremelkedésnek a közelében sem lehet. A
nemzeti számlás béradatok ezzel szemben jóval kisebb növekedést jeleznek,
ám ezekkel kapcsolatosan Oblath Gábor a közelmúltban arra mutatott rá, hogy
ezek az adatok valószínűleg némileg alábecsülték a tényleges bérnövekedés
mértékét.
Ha már egyszer figyelmeztettek, nem lehet felmondani?

https://erthetojog.hu/ha-mar-egyszer-figyelmeztettek-nem-lehet-felmondani/
Életünk harmadát munkával töltjük – szokták mondani, ha arra akarják felhívni
a figyelmet, hogy milyen fontosak a munkával kapcsolatos körülmények. De
nem csak az a lényeges, hogy milyen a munka és munkahely. Az is nagyon
fontos, hogy mi történik, ha valaki hibákat követ el és mi lehet ezért a
„büntetés”. Jogszerű-e a felmondás, ha előtte már megtörtént a
figyelmeztetés?
Lehangoló adatok érkeztek a magyar munkahelyekről

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/gki-robotizacio-munkaeroszakkepzes.681550.html
A magyarországi munkaerőhiány egyik oka a magyar szakképzési rendszer
elavultsága. A kormányzat az utóbbi időben többször is nekiveselkedett a
rendszer átalakításának, egyelőre eredmények nélkül. A GKI vizsgálata szerint
azonban az aktuális vállalati igényeket kiszolgáló oktatási rendszer nem is fog
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olyan munkaerőt piacra bocsátani, amilyenre egy versenyképes gazdaságnak
szüksége van.
A mi szánalmas béreink miatt repülnek a francia munkások

https://index.hu/kultur/cinematrix/2019/04/02/sztrajk_a_gyarban_francia_fil
m_kritika/
A magyar filmeseket valamiért egyáltalán nem érdekli, de a franciák időről
időre nagyszerű filmeket készítenek a kapitalizmusról, pontosabban annak
hatásairól a mindennapi életünkre. Pár éve a Dardenne testvérek kápráztattak
el Két nap, egy éjszakával, amiben Marion Cotillardnak kellett meggyőznie a
munkatársait, hogy mondjanak le az évi végi bónuszukról, mert akkor őt nem
rúgják ki.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Elfogadták a családvédelmi törvényt

https://hvg.hu/gazdasag/20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt?fbcl
id=IwAR3MKYXw7vfGf1rWkfa20bmgLj8DqnmnP96nRMzrHeCqvLe_AyUaE44HF
gM
A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a
most megszavazott törvény.
Visszanyal a rezsicsökkentés - ebből nagy baj lehet

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/rezsicsokkenes-vizkozz-szennyvizvizhalozat.681613.html
A rezsicsökkentés miatt nem jut elég pénz a vízhálózat felújítására, aminek
vízellátási gondokat okozó csőtörések lehetnek a következményei.
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A kórházak megrendszabályozására készül a kormány

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a-korhazak-megrendszabalyozasarakeszul-a-kormany.681620.html
Rendszerszintű javaslatot készít a kórházak folyamatos eladósodásának
megállítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) - tudta meg a
Magyar Nemzet.
Nem áprilisi tréfa - tízmilliárdot elköltött a kormány

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koltsegvetes-kormany-gyorkorcsolyaegyhaz-erdely.681602.html
A gyorskorcsolya Eb-re, egyházi beruházásokra, az Erdélyi Hagyományok Házára
és a szegedi jogi kar épületének fejlesztésére hagyott jóvá a kormány összesen
mintegy 10 milliárd forintot - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent
határozatokból.
Figyelmeztetést kapott a magyar jegybank

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/figyelmeztetest_kapott_a_magyar_jeg
ybank.681600.html
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Budapesti Értéktőzsdében lévő tulajdonrésze és
az alapítványok működése miatt is aggodalmát fejezte ki az Európai Központi
Bank (EKB). Szerintük az MNB programjai és tevékenysége monetáris
finanszírozási aggodalmakra ad okot - írta a Portfolio.
Nagy a baj a Balatonnál - több százezer ember maradhat ivóvíz nélkül

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nagy_a_baj_a_balatonnal_tobb_szaze
zer_ember_maradhat_ivoviz_nelkul.681587.html
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Egyre több a csőtörés a Balaton térségében, ahol 40 éves csövek látnak el több
százezer embert ivóvízzel. A vízdíj és a stagnáló költségvetési támogatás nem
elég az örökös javítgatásokra.
A pápai szentmisére 20 milliót, egyházi ingatlanügyletekre milliárdokat küld a
kormány

https://nepszava.hu/3031114_a-papai-szentmisere-20-milliot-egyhaziingatlanugyletekre-milliardokat-kuld-a-kormany
Közpénzeső hull a katolikus és református egyházra, de a Sapientia
Alapítványnak is kijut a jóból.
Utánajárt az MTA kutatója: senki sem mond köszönetet Palkovicsnak

https://nepszava.hu/3031138_utanajart-az-mta-kutatoja-senki-sem-mondkoszonetet-palkovicsnak
Egyenként végignézett 193 tudományos publikációt, hogy megtudja, miért is
vett fel havi 800 ezer forintot az innovációs és technológiai miniszter.
Fillérekért lakik Orbán Viktor szomszédságában a Várban Bayer Zsolt

https://nepszava.hu/3031126_fillerekert-lakik-orban-viktor-szomszedsagabana-varban-bayer-zsolt
A publicista költségelvű lakbért fizet, havonta 31 737 forintot. A felújított
karmelita kolostortól pár száz méterre fekvő Úri utcába költözött be.
A külügy 65 millióért vett autókat, hogy a VIP kormányváró és a repülőgépek közt
fuvarozzanak

https://nepszava.hu/3031139_a-kulugy-65-millioert-vett-autokat-hogy-a-vipkormanyvaro-es-a-repulogepek-kozt-fuvarozzanak
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A kocsikra „a kormányváró protokolláris feladatainak ellátásához” van szükség.
Folytatódik a bexitkáosz és a visszaszámlálás

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/brexit-magyarok-nepszavazasegyesult-kiralysag.681604.html
A brit parlamentben újabb szavazássorozatot tartottak annak kiderítésére, vane olyan brexitforgatókönyv, amely megkaphatja a képviselők többségének
támogatását. Az eredmény ezúttal 4:0 lett, de éppen hogy csak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Lejárt a határidő, az Orbán-kormány nem kárpótolta a rokkantnyugdíjasokat

https://nepszava.hu/3031090_lejart-a-hatarido-az-orban-kormany-nemkarpotolta-a-rokkantnyugdijasokat
Alkotmányellenesen vonták el több tízezer rászoruló juttatásait, de a kormány
nem törődik az Alkotmánybíróság vagy a Kúria figyelmeztetésével.
Megint Magyarország a rossz példa - bezzeg Szlovákia

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/szlovakia-caputova-magyarorszagvalasztas.681574.html

Zuzana Caputová megválasztása Szlovákia elnökévé reménysugár a keletközép-európai régióban, a jogászból lett politikus sikere a liberalizmus pici
győzelme a térségben, amely egyébként a populizmus időszakát éli - vélik a
Financial Times szerkesztői. Az utóbbira Magyarország is példa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Tíz évre titkosították a fóti gyermekotthon sorsát

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/foti-gyermekotthon-szel-bernadettallamtitok.681467.html?fbclid=IwAR0vPvhm8UcKTDzEd_S_KGZ8K_koIa9B1AES
dJLDjtHgp3iLXwMhZyTd7fQ
Egészen sajátságos érveléssel utasította vissza az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Szél Bernadett független képviselő adatigénylését arról, hogy mi
lesz a fóti gyermekfalut üzemeltető, Károlyi István Gyermekközpont sorsa: tíz
évig azért nem közölhetik, mert döntést előkészítő dokumentumként a
hasznosítás és az áttelepítés terve titkosítva van. Két hónap van a bezárásig, az
egyik kijelölt új intézmény omladozik, máshol várólistán vannak a rászoruló
gyerekek.
Rövidebb napközi: a szülők aggódnak, a minisztérium tagad

https://nepszava.hu/3031084_rovidebb-napkozi-a-szulok-aggodnak-aminiszterium-tagad
A következő tanévtől központilag is elrendelhetnék a tankerületek, hogy az
iskolai napközi csak délután fél 5-ig tart, függetlenül attól, mutatkozik-e szülői
igény a gyerekek további felügyeletére – értesült a Népszava.
Megszavazták, alapítványi egyetemmé alakul a Corvinus

https://szakszervezetek.hu/hirek/17913-megszavaztak-alapitvanyiegyetemme-alakul-a-corvinus
A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványhoz kerülnek július 1-jétől a
Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói jogai, döntött hétfőn az Országgyűlés.
Az Alapítványról, illetve az alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslatot 133 igen, 54 nem szavazattal,
4 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés, írja az MTI.
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Lakást vesz vagy elad? Váratlanul jó hír érkezett!

https://www.napi.hu/ingatlan/ingatlan-lakas-eladas-kozvetites-koltsegmegbizas.681617.html
Fontos dolgot mondott ki egy magyar bíróság egy ingatlanközvetítő cég
ügyében.
Ilyen is van: 8 hét szülési szabadság apáknak

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/spanyolorszag-szulesiszabadsag.681564.html?fbclid=IwAR3DCWLrb_gUdfU0RriFZ737VpqLzrkAsF4v2i
KkNuvie2kYW7rgiSpF36s
Spanyolországban az eddigi ötről nyolc hétre nő hétfőtől a férfiaknak gyerekük
megszületése után járó szabadság időtartama.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

