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SZAKSZERVEZET
Szakszervezeti tüntetés május 1-jén Budapesten

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok/18165-szakszervezetituntetes-majus-1-jen-budapesten
Vonulásos tüntetést szervez a Magyar Szakszervezeti Szövetség az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörüléssel és a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával
karöltve. A gyülekező 10.15-kor kezdődik a Kodály Köröndön, melyet 11.00-kor
felvonulás követ az Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány útvonalon,
melyet 11.40-kor munkásmozgalmi aktivisták és közéleti személyiségek
beszédei követnek. Információink szerint az Európai Szakszervezeti Szövetség
(ETUC) képviselője is felszólal. Az eseménysorozatot a 12.30-kor kezdődő
városligeti Majális zárja.
Még több bliccelőtől féltik a BKK-t, ha jön az új mobiljegyrendszer

https://hvg.hu/kkv/20190423_Meg_tobb_bliccelotol_feltik_a_BKKt_ha_jon_az
_uj_mobiljegyrendszer?s=hk
A főpolgármester megbízik az új rendszerben, a szakszervezetek nem ennyire
lelkesek. - Az Egységes Közlekedési Szakszervezet szerint ez tovább növeli a
sofőrökre nehezedő terhet. A főpolgármester bízik az új rendszerben, szerinte
"a puding próbája az evés".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUNKAVILÁGA
Négy intézményvezető nem továbbította munkatársainak a budaörsi tanárok nyílt
levelét

https://168ora.hu/itthon/negy-intezmenyvezeto-nem-tovabbitottamunkatarsainak-a-budaorsi-tanarok-nyilt-levelet-167087
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Április elején nyílt levélben emlékeztették a budaörsi tanárok Orbán Viktor
miniszterelnököt be nem tartott ígéreteire. A tanárok április végéig gyűjtik a
támogató aláírásokat levelükhöz, amelyet személyesen szeretnének átadni a
kormányfőnek. Szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményükben azt írják,
hogy mintegy 6 ezer címre küldték el levelüket, és négy intézményvezető
jelezte nekik, hogy nem továbbítja azt munkatársainak.
Dolgozott húsvétkor? Ilyenkor jár érte pluszpénz

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/18150-dolgozotthusvetkor-ilyenkor-jar-erte-pluszpenz
Nagypéntek és húsvéthétfő napjain az általános munkarendben foglalkoztatott
munkavállalók pihentek. Mások viszont dolgoztak. Kik oszthatók be rendes és
rendkívüli munkavégzésre? Hogyan járjunk el a bérpótlékok elszámolása során?
Az Adózóna cikkéből kiderül. - A vasárnap érdekes, ugyanis bár nem
munkaszüneti nap, azonban a munka törvénykönyve (Mt.) mégis előírja, hogy e
napra a munkaszüneti napra vonatkozó munkaidő-beosztási szabályokat kell
alkalmazni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Megint baja van az EU-nak azzal, ahogy a kormány az államadósságot számolja

https://hvg.hu/gazdasag/20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_all
amadossag_miatt?s=hk
Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtárolószövetséget is bele kellene számítani az államadósságba. Ha ezt Magyarország
megtenné, akkor 2018-ra 71 százalék fölötti GDP-arányos államadósság jönne
ki.
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Nagyon megjárták, akik bedőltek a kormány fenyegetésének

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nagyon-megerte-kiszerzodni-a-tbrendszerbol.682877.html
Aki kiszerződött nyolc évvel ezelőtt, most már milliós nagyságrendben vehet fel
reálhozamot. Annak idején alig 70 ezer forint járt vissza, vagyis egyértelműen
rosszul jártak az állami nyugdíjat választók.
Radikális fordulat - elindultak az alapjövedelem felé a lengyelek

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/csaladpolitika-szikra-dorottyamta-lengyel-magyarroman.681577.html?fbclid=IwAR0ck0KkCExPEG4DERTIJt9TyuvzPDBlwjlBFtadwz
7Hohy14hyXINX6UXQ
A régiónkban úgy látszik, divattá vált a tehetősebb családok támogatása legalábbis erre utal három ország családpolitikájának vizsgálata, ahol a
kormányok fő célja a középosztály megerősítése volt ezzel. A támogatási
rendszerek azonban nagyon különböznek egymástól, van ahol az univerzális
alapjövedelem felé tett lépések is kirajzolódnak bizonyos területeken. Melyik
rendszer támogatja legokosabban a családokat és melyik lehet fenntartható? egyebek mellett erről beszélgettünk a tanulmány egyik szerzőjével, Szikra
Dorottyával, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai
Intézetének osztályvezetőjével.
Katasztrófa lenne a brit egészségügynek, ha a bevándorlást magas fizetéshez
kötnék

https://hvg.hu/gazdasag/20190423_Katasztrofa_lenne_a_brit_egeszsegugynek
_ha_a_bevandorlast_magas_fizeteshez_kotnek?s=hk

30 ezer fontos éves fizetésben állapítaná meg Theresa May kormánya azt a
szintet, amelyet egy bevándorlónak fel kell mutatnia ahhoz, hogy
munkavállalási engedélyhez jusson.
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A tervezettnél hétmilliárddal drágábban építenek árapasztót Mészárosék

https://nepszava.hu/3033504_a-tervezettnel-hetmilliarddal-dragabbanepitenek-arapasztot-meszarosek
Az egykori felcsúti polgármester konzorciuma 25,9 milliárd forintért vállalta el a
munkát.
Tovább fogja dönteni a rekordokat az olajár

https://infostart.hu/gazdasag/2019/04/24/tovabb-fogja-donteni-a-rekordokataz-olajar
Idei csúcsára emelkedett a kőolaj világpiaci ára, aminek hatása várhatóan
begyűrűzik a gazdaságba. Elemzői várakozások az áremelkedés mértékére.
----------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Nem beszélhettek vitájukon az ellenzéki pártok EP-listavezetői Orbán Viktorról, de
megtették

https://hvg.hu/itthon/20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_parto
k_EPlistavezetoi?s=hk
Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt
politikusa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjegyzés [SMS1]:

EGYEBEK
MTA-ügy: Palkovics akkor sem enged, ha ezen múlik a megegyezés

http://www.atv.hu/belfold/20190423-mta-ugy-palkovics-akkor-sem-enged-haezen-mulik-a-megegyezes/hirkereso
Palkovics László akkor sem enged egy ponton az Akadémiának, ha ezen múlik a
megegyezés, a konfliktus lezárása: nem járul hozzá, hogy az új, a
kutatóhálózatot irányító testületben csak egyharmad legyen a kormány
delegáltjainak aránya, ragaszkodik az ötven százalékhoz. A sorsdöntő, május 6ai MTA közgyűlésen “természetesen” ott lesz - mondta ma munkatársunk
kérdésére a miniszter.
Birodalmi pompa fogadta Orbánt Kazahsztánban

https://hvg.hu/vilag/20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztan
ban?s=hk
Baráti látogatásra érkezett Orbán Viktor Kazahsztánba, az ország fővárosban, az
átnevezett Nurszultánba. Orbánt fogadta az új államfő, Kaszim-Zsomart
Tokajev, miután az eddig 1984 óta regnáló, a 90 százalékosnál rendre
magasabb részvételi arányú választásokat mindig 90 százalék fölött behúzó
Nurszultan Nazarbajev március 19-én lemondott.
Szabaddá vált a tetőtér-beépítés

https://www.vg.hu/kozelet/jog/szabadda-valt-a-tetoter-beepites-2-1475698/
Szélesre tárták a kapukat a jogalkotók a tetőtér-beépítésre vállalkozók előtt: az
építési törvényben számos helyi előírást eltöröltek, például a parkolóhelyek
pénzbeli megváltásának tilalmát is.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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