2019. május 3.

Sajtószemle
Tartalom
SZAKSZERVEZET ................................................................................................................. 1
Növekszik a sztrájkhajlandóság? ........................................................................................... 1
Kordás László: A célok tekintetében a szakszervezetek többé-kevésbé egyetértenek .......... 2
Tanítanék: A kormány is részt vesz a pedagógussztrájkban .................................................. 2
MUNKAVILÁGA .................................................................................................................... 3
Székesfehérváron sorra alakítanak át ingatlanokat az ukrán vendégmunkásoknak ............... 3
1200 forint a budapesti diákmunka átlagos órabére ............................................................... 3
GAZDASÁG ............................................................................................................................. 3
NAV: Mindenki megkapta az szja-bevallás tervezetét .......................................................... 3
Csúnyán megverik a fizetések a nyugdíjakat ......................................................................... 4
Kiderült, hogy emelik a nyugdíjakat ...................................................................................... 4
KÖZÉLET ................................................................................................................................ 4
Bekeményített az MTA, önként nem adják magukat ............................................................. 4
EGYEBEK ................................................................................................................................ 5
Nincs elég szakorvos: bezárt a Szolnok megyei kórház egyik osztálya................................. 5
Babaváró hitel: milliókat veszítenek, mert korán jött a gyerek.............................................. 5

SZAKSZERVEZET
Növekszik a sztrájkhajlandóság?

http://www.atv.hu/belfold/20190501-novekszik-asztrajkhajlandosag/hirkereso
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A szakszervezeti szövetség elnöke szerint szerveződik a társadalom, keményebb
eszközöket is bevezetnének céljaik elérése érdekében. - Kordás László arról is
szólt, a kormány külföldi vendégmunkásokkal oldaná meg a munkaerőhiányt.
A szakszervezeti elnök úgy látja, ez az irány arra mutat, hogy a magyarországi
bérhelyzetet letörjék, a munkavállalói bérköveteléseket ellensúlyozzák, és nem
akarnak a munkafeltételeken sem javítani.
Kordás László: A célok tekintetében a szakszervezetek többé-kevésbé egyetértenek

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18261-kordas-laszloa-celok-tekinteteben-a-szakszervezetek-tobbe-kevesbe-egyetertenek
A szakszervezeti vezető szerint a javasolt intézkedés legnagyobb vesztesei a
hazai kis- és közepes vállalkozások lennének, amelyek nem tudnák
kigazdálkodni a magasabb bért. Kordás László, a Magyar Szakszervezeti
Szövetség elnöke szerint akár meglehetne határozni egy egységes uniós
módszertant a minimálbéremelésre – olvasható a Magyar Nemzetben.
/ a Magyar nemzet cikke alján a műsor videója/
Tanítanék: A kormány is részt vesz a pedagógussztrájkban

https://hvg.hu/elet/20190502_Tanitanek_A_kormany_is_reszt_vesz_a_pedago
gussztrajkban?fbclid=IwAR2KdrurlIKxuX1REsmamXSlivldWy1rp50G1QCALLFJiuMb6y9wcryF3s
A Tanítanék Mozgalom üdvözli a PDSZ által május 29-re meghirdetett sztrájkot,
s arra kér minden oktatásügyben dolgozót, hogy pártszimpátiájától függetlenül
vegyen abban részt, hiszen, mint írják, az állam is évek óta részt vesz az oktatási
sztrájkban.
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Megjegyzés [SMS1]:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Székesfehérváron sorra alakítanak át ingatlanokat az ukrán vendégmunkásoknak

https://magyarhang.org/belfold/2019/05/02/szekesfehervaron-sorraalakitanak-at-ingatlanokat-az-ukranvendegmunkasoknak/?fbclid=IwAR39WrW5rwLKnJB2WzsT4P4COWnkrKl_kxKiT
bzdxjO9WhRWMUol4wfxRkg
Nem is beszélik a nyelvet, mégis egyszerűen több joguk van, mint nekünk,
magyar melósoknak – ez volt a leggyakoribb mondat, amelyet a
Székesfehérváron dolgozóktól hallani lehetett, amikor a városban lévő ukrán
vendégmunkásokról kérdeztük őket. A Fejér megyei megyeszékhelyen ugyanis
– egyes becslések alapján – már kétezer külföldi tartózkodik, mindannyian a
város nagy gyáraiban dolgoznak.
1200 forint a budapesti diákmunka átlagos órabére

https://hvg.hu/kkv/20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_o
rabere?s=hk
A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint
közötti összeget fizetnek a diákoknak, de akad olyan terület is, ahol 1500
forintos órabér sem elképzelhetetlen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
NAV: Mindenki megkapta az szja-bevallás tervezetét

https://szakszervezetek.hu/hirek/18262-nav-mindenki-megkapta-az-szjabevallas-tervezetet

3

Már mindenki megkapta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített
személyijövedelemadó-bevallási tervezetet - közölte a hivatal szóvivője
csütörtökön az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió közös műsorblokkjában.
Csúnyán megverik a fizetések a nyugdíjakat

https://mfor.hu/cikkek/makro/csunyan-megverik-a-fizetesek-anyugdijakat.html
A reálkeresetek nyomába sem ér a nyugdíjak értéke.
Kiderült, hogy emelik a nyugdíjakat

https://nepszava.hu/3034619_kiderult-hogy-emelik-a-nyugdijakat
Lelőjük a poént: nem nagyon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Bekeményített az MTA, önként nem adják magukat

https://index.hu/techtud/2019/05/02/mta_akademia_bekemenyit_kormany_it
m_lovasz_palkovics_lendulet_adf_zsoldos_attila/?fbclid=IwAR0PSw4pxkhyU86
mb4xxn1yTTCsgVoMGJyfI_RqvF2zpPTaXUHH9tGJdYoY
Nagy a feszültség, de a kutatóintézetek sorsáról döntő, kulcsfontosságú
közgyűlés előtt az akadémiai vezetés eltökéltebbnek látszik, mint valaha. Jövő
hétfőn az MTA közgyűlésének arról kell döntést hoznia, hogy elfogadják-e a
Palkovics-féle tervet, azaz lemondanak-e önként a magyar tudomány
legfontosabb intézethálózatáról. Az elnökség azt javasolja, ne tegyék, és a
kormánynak is kevesebb helyet adjanak a hálózatot irányító szenátusban, mint
a minisztérium akarja. Meghátrál a politika, vagy jön az államosítás?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Nincs elég szakorvos: bezárt a Szolnok megyei kórház egyik osztálya

https://alfahir.hu/2019/04/30/korhaz_kivandorlas_munkaerohiany?fbclid=IwA
R30juHaIzQaWCc28Dou_Wo0oFhpLroVwq-N1rlQQKKv-hNNnW_3Y55G__Q
Május elsejétől szakorvoshiány miatt átmenetileg bezár a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 20 ágyas infektológiai, vagyis
fertőző betegségekkel foglalkozó osztálya - értesült a szoljon.hu. Öröm az
ürömben, hogy a kórház bízik abban, hogy amint a humánerőforrás helyzet
javul – vagyis lesz szakorvos – ismét fogadhat betegeket az osztály.
Babaváró hitel: milliókat veszítenek, mert korán jött a gyerek

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/05/01/babavaro-hitel-csok/
A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében hirdette meg
Orbán Viktor február 10-én a hétpontos családvédelmi akciótervet, amely végül
júliustól indul el. De nem csak sok gyerek, hanem szerencsés csillagzat is kell a
27,5 milliós családtámogatáshoz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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