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SZAKSZERVEZET
Május 1-jén mindenkit vár a Magyar Szakszervezeti Szövetség!

https://www.facebook.com/magyarszakszervezetiszovetseg/videos/233924071
6127814/

1

Felvonulással kezdődik több szakszervezeti szövetség tagjainak részvételével az
idei május elseje. A Kodály köröndön gyülekezik negyed 11-től az Egyesült
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)
és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) szervezeteinek tagsága. A
menet 11-kor indul az Andrássy úton a Városligetbe, ahol a Koós Károly sétány a
cél. A városligeti nagyszínpadon háromnegyed 12-től mondanak beszédet a
szakszervezeti vezetők és az európai szövetségtől érkező vendégek.
Több ezer szakszervezeti tag tüntetett Brüsszelben egy igazságosabb, munkásbarát
EU-ért

https://merce.hu/2019/04/27/tobb-ezer-szakszervezeti-tag-tuntetettbrusszelben-egy-igazsagosabb-munkasbarat-euert/?fbclid=IwAR17nJlvpAZVZUfqctCvAE5m573tbX3i6tSiUugqGpYvPwjfAabIhqC
Y7qo
Magyarországról a menetben vonultak a Magyar Szakszervezeti Szövetség
támogatásával a VDSZ, valamint a Bányaipari- és a Villamosipari dolgozók
szakszervezetének képviselői. Székely Tamás, a VDSZ elnöke és a Magyar
Szakszervezeti Szövetség alelnöke beszédet is mondott a tüntetésen.
A munkahelyi balesetek áldozataira emlékeztünk

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/04/27/a_munkahelyi_balesetek_aldozatair
a_emlekeztunk?fbclid=IwAR2BPp9d4x6aQ4pfHtyRq-vGTDo0OGwshZzHHqkqJJlLYRl14dGgojbA54
Csaknem nyolcvanan haltak meg tavaly munkabalesetben, a sérültek száma
pedig közelít a 24 ezerhez. Ez utóbbi adat négy év alatt mintegy húsz százalékos
növekedést jelent.
Április 28-án világszerte megemlékeznek a munkavégzés során megsérült,
megrokkant vagy meghalt dolgozókra. Az emléknap célja, hogy felhívja a
nyilvánosság és a dolgozók figyelmét a munkabiztonság, a munkahelyi balesetek
megelőzésének fontosságára. Ezt eredetileg kanadai szakszervezetek
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kezdeményezték 1984-ben, s azt 1996-tól a nemzetközi szakszervezeti
szövetség, míg 2003-tól az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) is
elismerte. Magyarországon ezt a napot 2012-ben nyilvánították hivatalos
emléknappá, amire Csepelen a Magyar Szakszervezeti Szövetség csütörtökön
emlékezett meg,
___________________
MASZSZ: A munkahelyi balesetek áldozataira emlékeztünk

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18202-maszsz-a-munkahelyibalesetek-aldozataira-emlekeztunk
Ha nincs szakszervezet, nincs munkavédelem?

https://veledvagyunk.blog.hu/2018/04/26/ha_nincs_szakszervezet_nincs_mun
kavedelem?fbclid=IwAR30e1BKxCfM3LmqoASQ8H8Tec2wEkcJJO6jD6UCjkg9VF
PRgghiLOaKdwc
Azokon a munkahelyeken, ahol van szakszervezet, s hatékonyan működnek a
munkavédelmi érdekképviseletek, kevesebb munkabaleset következik be.
Tavaly 79-en vesztették életüket a munkahelyükön, s közöttük mindössze heten
nagyvállalatoknál.
Hároméves bérmegállapodást szeretnének a szakszervezetek

https://hirtv.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/haromeves-bermegallapodastszeretnenek-a-szakszervezetek-2480162?utm_source=feed&utm_medium=rss
Újabb, hároméves béremelésről szóló megállapodást szeretnének kötni az
állami cégek szakszervezetei a kormánnyal. Az érdekképviselet GDP arányos,
inflációkövető béremelést tartana elfogadhatónak. A magyar államot képviselő
államtitkár azt mondta: nyitottak a tárgyalásra. 2017-ben már volt egy
megállapodás: a kormány három év alatt 30 százalékkal emelte a csaknem 100
állami cég munkavállalójának bérét.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
A munkáltatóknak nem szabad a dolgozók életén és egészségén spórolniuk!

https://merce.hu/2019/04/28/a-munkaltatoknak-nem-szabad-a-dolgozokeleten-es-egeszsegensporolniuk/?fbclid=IwAR3f7tl3qIghRp83JT20E9js5eooIpuasXlG36ClqXO76ZRlocQgy0Vr8k
Nemrég jött ki a legfrissebb Eurostat-statisztika: egy év alatt 75 ember
szenvedett hazánkban halálos munkahelyi balesetet. Ami annyit tesz: 100 ezer
magyar dolgozóra 2,75 halálos baleset jut, vagyis átlagosan minden ötödik nap
meghalt egy magyar dolgozó – írta meg a hvg.hu.
Döbbenet: A tanárok jelentős része alkalmatlan a pályára

http://www.atv.hu/belfold/20190426-dobbenet-a-tanarok-jelentos-reszealkalmatlan-apalyara/hirkereso?fbclid=IwAR3L3aIg5iCm_kPutkGgqHlVqHoHupLVGp8LLOHiLgMsAyf6GAWTZVY6Rc
Az egész tanárképzést gyakorlatorientáltabbá kellene tenni, hogy menet közben
kiszűrhetővé váljanak azok, akik nem pedagógus pályára valók – merült fel
egyetemi karok vezetői és a HÖOK részéről. Ugyanakkor egyre égetőbb a
pedagógushiány. A Hetek cikke.
Nem hiszik, hogy Orbán hajtotta el őket, nem adják fel a budaörsi tanárok

https://hvg.hu/elet/20190426_Nem_hiszik_hogy_Orban_hajtotta_el_oket_nem
_adjak_fel_a_budaorsi_tanarok
Újabb nyílt levelet írtak a budaörsi pedagógusok a miniszterelnöknek, ezúttal
arról, hogy igenis vegye át az elsőt.
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Épphogy nem talált a KSH 4,5 millió dolgozó magyart

https://hvg.hu/kkv/20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_
magyart?s=hk
A munkanélküliek átlagos létszáma 166 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,6
százalék volt idén január és március között – jelentette be a KSH. Ez 0,3
százalékpontos csökkenés az egy évvel korábbihoz képest.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Az szja-bevallásával kapcsolatos friss változások

https://ado.hu/ado/az-szja-bevallasaval-kapcsolatos-friss-valtozasok/
Az utóbbi években a személyi jövedelemadózás rendszere jelentős átalakuláson
ment keresztül. Most az idei bevallást érint legfontosabb változásokat vettük
sorra az Adó szaklap segítségével.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Közös nyelvvizsgázásra hívták a tüntető diákok Orbánt

https://hvg.hu/itthon/20190426_Tuntetnek_a_diakok_a_felvetelihez_kotelezo
_nyelvvizsga_ellen
A tüntetésen a diákok felszólították Orbánt, hogy szeptember elsejéig tegye le a
középfokú nyelvvizsgát, különben népszavazási kezdeményezést fognak
benyújtan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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