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Magyarországon bárhogyan lehet jogot alkotni?

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/04/10/magyarorszagon_barhogyan_lehet_
jogot_alkotni?fbclid=IwAR34UpBX4IYcnJWLV0wI4hFR3h2VhMuLhtiMPKKiycHO
_4OD7Yx4GGlU4DA
Nemcsak a munka törvénykönyve módosításának botrányos körülményei miatt,
hanem azért is aggályos a túlóratörvény, mert azt érdemi egyeztetés nélkül
erőltette rá a hatalom a szociális partnerekre, vagyis a munkaadók és a
munkavállalók érdekképviseleteire – jelentette ki Kordás László, a Magyar
Szakszervezeti Szövetség elnöke.
___________________
https://index.hu/belfold/2019/04/09/tuloratorveny_alkotmanybirosag_dontes
/?fbclid=IwAR1DSj4J04iLNh6adfZDuE5Kv_wWW2OJTphyMYIlvfuB2HJuozDnFYbF8s
Kétórás figyelmeztető sztrájk volt a Chinoinban

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/04/09/ketoras-figyelmezteto-sztrajk-volt-achinoinban/?fbclid=IwAR2RtCVdDY8uZ_1wv0FMeqniqmYcLGx7VcE9ac6dm3W
HgChFXBUXrA6W0yM
A hétfői eredménytelen egyeztető tárgyalások után kedden kétórás
figyelmeztető sztrájkot tartottak 13 és 15 óra között a Chinoin dolgozói a cég
budapesti, csanyik-völgyi és veresegyházi telephelyén, bérkövetelésük
nyomatékosítására. A sztrájkot a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon
Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) szervezte, mert a
dolgozók nem elégedettek a béremeléssel.
Magasabb bért kérnek az alföldvizesek

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/magasabb-bert-kernek-azalfoldvizesek-1872190/
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Idáig jutottunk címmel tartott demonstrációt kedden reggel az Alföldvíz
szakszervezete Békéscsabán, a Phaedra Rendezvényközpontnál, miközben a
tiltakozással egy időben a cég rendkívüli közgyűlését tartották az épületben.
Bérmegállapodás született a Pick-Szeged Zrt.-nél

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18010-bermegallapodas-szuletett-apick-szeged-zrt-nel
Emelkednek a keresetek a Pick Szeged Zrt.-nél a vállalat és az Élelmezésipari
Munkavállalók Független Szakszervezete által mai nap aláírt
bérmegállapodásnak köszönhetően.

'Ez nem közszolgálat, ez már közrabszolgaság' – több ezren mondanak fel a
közigazgatásban
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ez-nem-kozszolgalat-ez-markozrabszolgasag-tobb-ezren-mondanak-fel-a-kozigazgatasban/
Az Index szerint az ok a megnövelt munkaidő, a bércsökkenés, a jelentős
munkateher-növekedés és a megbecsülés hiánya. A szakszervezet káosztól tart
a felmondási idők lejárta után.
Újra Mihályi Győző lett a Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnöke

https://www.hrportal.hu/hr/ujra-mihalyi-gyozo-lett-a-szinhazi-dolgozokszakszervezetenek-elnoke-20190410.html
Idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a színházi szakmák országos
reprezentatív érdekképviseleti szerve, a Színházi Dolgozók Szakszervezete
(SzíDoSz), amely a törvényeknek és az Alapszabályának megfelelően tisztújító
kongresszust tartott 2019. április 8-án a Művészeti Szakszervezetek
Szövetségének Vörösvári úti székházában. A titkos szavazás után kiderült, hogy
újabb 5 évre Mihályi Győző látja majd el a Színházi Dolgozók Szakszervezetének
elnöki feladatait - írják sajtóközleményükben.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Orbán szerint ezt nem lehet megoldani: 37 506 forinttal kevesebbet keresnek a nők

https://mfor.hu/cikkek/makro/orban-szerint-ezt-nem-lehet-megoldani-37-506forinttal-kevesebbet-keresnek-a-nok.html?fbclid=IwAR1LYt072cvWw0r7uV3Gxkj49J11hxlgjTUFcp_AKXRuZjp6gnXzK
a3w_EE
Hatalmas a magyar férfi és női dolgozók átlagkeresete közötti különbség, ami a
parlamentben is említésre került. A miniszterelnök azonban úgy véli, a
kormánynak ebbe nincs beleszólási joga és lehetősége. Csak beszélni tudnak
erről a témáról.
A szabadság kiadásának új szabályai a kormányzati igazgatásban

https://ado.hu/munkaugyek/a-szabadsag-kiadasanak-uj-szabalyai-akormanyzati-igazgatasban/
A március 1-jétől alkalmazandó új kormányzati igazgatási törvény jelentős
változásokat hoz a fizetett szabadság tekintetében. A szabadság mértékét
érintő változások mellett különösen fontosak a szabadság kiadására vonatkozó
új szabályok, miszerint a törvényben foglalt kiadási határidőt követően a
szabadság nem adható ki és nem vehető igénybe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Rokkantsági nyugdíjrendszer megváltoztatása: itt a kormány válasza

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/rokkantnyugdij-emmialkotmanybirosag-itelet-kormany-lep.682108.html?fbclid=IwAR1boBMVR4wbRvPDhAHqh0Cpfs0nYVWgZVWSBh05tZ2JvSL8RjXVT6UdQ8
A szaktárca szerint az Alkotmánybíróság tavalyi határozata valójában nem azt
állapította meg, hogy a rokkantsági nyugdíjasokat jogtalanul és alaptörvényellenesen érte kár. Viszont az is kiderül, hogy bár a március 31-i határidőre nem
készültek el egy a helyzetet rendező jogszabállyal, de valamin mégis dolgoznak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
"Félelemkeltés és hazugságok terjesztése - ez a Fidesz tudománya"

https://nepszava.hu/3032096_felelemkeltes-es-hazugsagok-terjesztese-ez-afidesz-tudomanya
Orbán Viktor helyett már Európához fordulnak a magyarok, mert a saját
kormányukban nem bíznak - mondta a Népszavának Guy Verhofstadt.
A Belügyminisztériumhoz kerül a társadalmi felzárkózás felügyelete

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190410-a-belugyminiszteriumhozkerul-a-tarsadalmi-felzarkozas-felugyelete
Május elsejétől a Belügyminisztériumhoz kerül a társadalmi felzárkózásért
felelős helyettes államtitkárság - jelentette be a belügyminiszter szerdán
Budapesten, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS)
konferenciáján.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Nemhogy nemi egyenlőség nincs az iskolákban, még beszélni se akarnak róla

https://abcug.hu/nem-hogy-nemi-egyenloseg-nincs-az-iskolakban-megbeszelni-se-akarnak-rola/?fbclid=IwAR0i7DdixNsbb9IINJM0CwEnJNk9AruRyNF8XBbESs16DaMD7Cq5tQ_1i4
Az iskolák keveset tesznek a zaklatások megelőzéséért, többnyire csak akkor
foglalkoznak velük, miután megtörtént a bántalmazás. Van, ahol továbbra is él
az a szemlélet, hogy a reál tantárgyak nem lányoknak valók, a nemi alapú
diszkrimináció pedig leginkább láthatatlan marad az iskolában. A „NEM – Nemi
Esélyegyenlőségi Mutató” projekt keretében a nemi esélyegyenlőséget
kutatták a középiskolákban, és kidolgoztak egy olyan mutatót, amely segíthet
az iskolák vezetőinek és a tanároknak, hogy hatékonyan felléphessenek a nemi
előítéletek ellen.
Szakorvoshiány miatt 50 kilométert kell utazniuk a gyerekeknek

https://szakszervezetek.hu/hirek/18006-szakorvoshiany-miatt-50-kilometertkell-utazniuk-a-gyerekeknek
A tatabányai Szent Borbála Kórházban nincs fogszabályozó szakorvos, a leendő
szakember is csak legelőbb júniusban állhat munkába.
A babahitel minden részleteit

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18003-a-babahitelminden-reszleteit
Szinte minden a bankokon múlik majd – állapította meg az Azénpénzem.hu a
babaváró kölcsön összes előírását és feltételeit áttekintve. Ez pedig éppen azok
számára lehet aggasztó, akik a leginkább várják ezt a konstrukciót.
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