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SZAKSZERVEZET
Megdöbbentette a Bundestag Magyarországon vizsgálódó képviselőit a
rabszolgatörvény, tagadják a német cégek nyomását

https://168ora.hu/itthon/megdobbentette-a-bundestag-magyarorszagonvizsgalodo-kepviseloit-a-rabszolgatorveny-tagadjak-a-nemet-cegek-nyomasat167192?fbclid=IwAR0UosTVmQWpq94pcDQZvCkToajlJ48dNNJsz3zwZ3NFm4W0T5eLeYqiBo
A rabszolgatörvényt nem német cégek kérésére fogadta el az Országgyűlés, és
várhatóan egyik vállalatuk sem fogja alkalmazni. Ezt mondták a 168 Óra
munkatársának a Bundestag, a német törvényhozás alsóháza munkaügyi és
szociális bizottságának tagjai, akik a múlt héten vizsgálódtak Magyarországon.
Beszéltek országgyűlési képviselőkkel, szakszervezeti vezetőkkel, kutatókkal,
valamint a Transparency International munkatársaival is.
Boros Péterné: A kormány nem a bürokráciát, hanem a bürokraták számát
csökkentette

https://szakszervezetek.hu/hirek/18192-boros-peterne-a-kormany-nem-aburokraciat-hanem-a-burokratak-szamat-csokkentette
Pár hete kétezer-ötszázan hagyták ott az állami közigazgatást, a
Miniszterelnökség szerint a tömeges felmondás nem okoz problémát, hiszen a
rendszer a kiesett munkaerő nélkül is működik. A szakszervezet szerint nem
ilyen egyszerű a helyzet, a távozók ugyanis még nem kerültek ki a munkából –
írja a Világgazdaság.
Audi-prémium: itt a bizonyíték, hogy több jár

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/04/25/audi-premium-itt-a-bizonyitek-hogytobb-jar/
Írtuk, hogy az Audi nettó 65 ezer forinttal rövidíteni meg a prémiumnál a
dolgozóit. Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) információi
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szerint önkényesen átírta a gyár a prémiumszámítás szabályait, és ahelyett,
hogy a megemelt januári bruttó bérből számolna, a tavaly decemberivel
számol.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Kettészakad az ország a nem dolgozók miatt

https://mfor.hu/cikkek/makro/ketteszakad-az-orszag-a-nem-dolgozokmiatt.html?fbclid=IwAR1J4KymCXBgmUzWMqf0ZNdVlEsWzMqir8UoxiU0dSSVF
ryhlAdu-X-jwS8
Egyre élesebb szakadás látszik a hazai munkaerőpiacon: míg egyes megyékben
szinte megvalósult a kormányzati cél, a teljes foglalkoztatottság, addig máshol
még tombol és növekszik a munkanélküliség.
Ezrek mondanak fel Magyarországon - mégsem aggódik a szaktárca

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kozszolga-felmondasminiszterelnokseg-szakszervezet.683085.html
A kormány célja a bürokrácia csökkentése, hogy csak annyian dolgozzanak az
államnak, amennyinek feltétlenül szükséges – reagált az elmúlt időszakok
kilépési hullámára a Miniszterelnökség.
A négynapos munkahét előnyei

https://kivultagasabb.blog.hu/2019/04/25/a_negynapos_munkahet_elonyei
Egyre többen csatlakoznak ahhoz a mozgalomhoz, amely a négynapos
munkahét bevezetését sürgeti. Kutatók szerint ezáltal boldogabbak és
egészségesebbek lennének az emberek.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Milliárdokat tettek zsebre, és közben megcsinálták a kétharmadot a Fidesznek

https://444.hu/2019/04/24/milliardokat-tettek-zsebre-es-kozbenmegcsinaltak-a-ketharmadot-afidesznek?fbclid=IwAR0a7aRQKblkxp8jR576GU2mLdK5Vic4b7AEOCLaUdBo24JT
s1vjCz7uwuQ
A Partizán csatorna elkészítette eddigi legnagyobb szabású és legjobb videóját.
Gulyás Márton és csapata már a legkülönbözőbb mozgóképes műfajokban
kipróbálta magát: készítettek élő show műsort, vlogokat, történelmi és politikai
ismeretterjesztő műsort, portrét, interjúkat, vitákat. Mindezt leginkább
baloldali, új baloldali, marxista mozgalmi, aktivista intencióval
Tévúton a kormány: nem akciótervre, hanem komplex családvédelmi programra
lenne szükség

https://nepszava.hu/3033861_tevuton-a-kormany-nem-akciotervre-hanemkomplex-csaladvedelmi-programra-lenne-szukseg
Szétszedték a szakemberek a kormány családvédelmi akciótervét a Magyar
Közgazdasági Társaság konferenciáján.

Vészterhes évek várnak a magyar nyugdíjasokra

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/otp-nyugdij-nyugdijas-veszely-penzmegtakaritas.683021.html?fbclid=IwAR3h5U74KreMm_FQVkmKABdoZp5YtZ1y
_LtS2OvO8597YyTGFxyJLFcE1oM
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A boldog nyugdíjaskor helyett nehézségekkel teli idős évek várhatnak a magyar
lakosság nagy részére. Szerencsére az emberek kezdik felismerni a problémát derül ki az OTP öngondoskodási indexéből.
Nem utal az Államkincstár a hódmezővásárhelyi önkormányzatnak

https://szakszervezetek.hu/hirek/18187-nem-utal-az-allamkincstar-ahodmezovasarhelyi-onkormanyzatnak
Hackertámadás miatt később adta le az önkormányzat a tavalyi beszámolóját a
Magyar Államkincstárnak, ezért az felfüggesztette az utalásokat. A helyi
portálok azt írják, hogy a bérek kifizetése is veszélybe került, Márki-Zay Péter
szerint viszont senki nem marad fizetés nélkül – írja a HVG.
Rengeteg magyar fiatalt keresnek: 300 ezres fizetés, végzettség sem kell

https://www.penzcentrum.hu/karrier/rengeteg-magyar-fiatalt-keresnek-300ezres-fizetes-vegzettseg-semkell.1077347.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentru
m_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Rengeteg munkavállalóra lenne szüksége az országnak, az üres álláshelyek
száma folyamatosan növekszik. Heteken belül többszáz ezer potenciális
munkaerő szabadul fel, akiket csak meg kell szólítani és beterelni a megfelelő
helyre. De vajon nekik is megéri?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Sötét jövő vár a kisiskolás magyarokra: erre nem nagyon van gyógyír

https://www.penzcentrum.hu/karrier/sotet-jovo-var-a-kisiskolas-magyarokraerre-nem-nagyon-vangyogyir.1077305.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzce
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ntrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27&fbclid=IwAR3_ZHK83M
WAbxPg4ovkPEB1waNqUlU5-pf0ek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
A totális megfigyelés ellen senki sem tüntet, pedig jó úton haladunk felé

https://444.hu/2019/04/24/a-totalis-megfigyeles-ellen-senki-sem-tuntetpedig-jo-uton-haladunkfele?fbclid=IwAR33zaLDxa83sXYZ0i5awzi1zzOM8Pi7zdiMcP9ULYebcFLMPPFlfSEq48
Világtrend, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre könnyebb
megfigyelni az embereket, Magyarországon is ez a helyzet. Ez egyrészt javítja a
közbiztonságot, másrészt viszont minden eddiginél jobban nyomon lehet
követni az egyéneket.
Sötét jövő vár a kisiskolás magyarokra: erre nem nagyon van gyógyír

https://www.penzcentrum.hu/karrier/sotet-jovo-var-a-kisiskolas-magyarokraerre-nem-nagyon-vangyogyir.1077305.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzce
ntrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27&fbclid=IwAR3_ZHK83M
WAbxPg4ovkPEB1waNqUlU5-pf0ek
Égetően hiányzik a fiatal korosztály az oktatásból. 2017-re 13 százalékra
csökkent a 35 év alattiak aránya az általános iskolai tanárok között a 2011-es 16
százalékról, az 55 év feletti korosztály pedig immár 27 százalékos arányt tesz ki.
Egyre kevesebben választják tehát a tanári pályát, miközben folyamatosan nő a
nyugdíjkorhatár előtt álló aránya.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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