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SZAKSZERVEZET
Kampányt indít a MASZSZ az EP-választáson való részvétel mellett

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/05/04/kampanyt_indit_a_magyar_szakszer
vezeti_szovetseg_az_epvalasztason_valo_reszvetel_mellett?fbclid=IwAR0x0iNIAWBC3GF0zIEqwlNfMQ
RO-apB6JiHHjBW-Mg9fyceSm29BRnCoII,
A demokráciának magában kell foglalnia a valóságos részvételt a politikai
döntésekben, s a demokratikus részvételt a társadalomban és a
munkahelyeken – ezt hirdette meg az Európai Szakszervezeti Szövetség az EPválasztások kapcsán. A Magyar Szakszervezeti Szövetség támogatja ezt, és
mindenkit az európai parlamenti választáson való részvételre ösztönöz.
Alacsony bérek, munkaerőhiány, megbecsületlenség: nehéz ünnepelni a tűzoltók
napján

https://merce.hu/2019/05/04/alacsony-berek-munkaerohianymegbecsuletlenseg-nehez-unnepelni-a-tuzoltoknapjan/?fbclid=IwAR2IQAYm_427Mn5SDPb8FzZtXc2k4ckE8TMaq9LvGsiQiqoM
nboW4QhC7KA
Ma van a tűzoltók napja, illetve Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének
ünnepe. A tűzoltók szerint azonban nem igazán van mit ünnepelni a mai napon.
A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete (HTFSZ) az év elején akkora
létszámhiányt helyezett kilátásba, amelyet érzésük szerint már nem fognak
tudni kezelni.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------A MUNKAVILÁGA
Folyamatosan rúgják ki az embereket a Magyar Postától

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/posta-munka-elbocsatasleepites.683516.html?fbclid=IwAR07TkeVteZ159UE8y9rdKfB2ybnEm2Rklvt9kwPcbd0lVl2aEhkoY11xs
Akárcsak korábban, úgy ezúttal is főleg az adminisztratív területekről küldik el
az embereket a Magyar Postától. Egymást követik a csoportos leépítések,
miközben hatalmas a munkaerőhiány is az állami vállalatnál.
Illegálisan is működnek munkásszállók Székesfehérváron

https://magyarhang.org/belfold/2019/05/04/illegalisan-is-mukodnekmunkasszallokszekesfehervaron/?fbclid=IwAR0lY_Ll_0caJDLpCZ5YfMPVBaGUhPMU3tLmvv67
UK4Ucc-Alp9OG28e514
Több vendégmunkásszálló is illegálisan működik Székesfehérváron. Ezek
létezéséről az önkormányzatnak is van informális tudomása – derült ki egy
lakossági fórumon, amelyet a város feketehegy-szárazréti részében tartottak.
Mint ahogy arról beszámoltunk, egy vállalkozó egy itteni, eddig
asztalosműhelyként használt épületet alakítana át ukrán munkavállalók
részére (az önkormányzat egyebként azóta sem válaszolt kérdeseinkre). Ez
ellen tiltakoznak a helyiek, akik nemcsak nem akarnak együtt élni a
külföldiekkel, hanem azt is sérelmezik, hogy a beruházásnak a megkérdezésük
nélkül láttak neki.
Zendülés a Péterfyben: egyelőre nincs fennakadás az ellátásban

https://nepszava.hu/3034747_zendules-a-peterfyben-egyelore-nincsfennakadas-az-ellatasban

3

A traumatológusok legalább annyi óradíjat szeretnének maguknak, mint
amennyit az aneszteziológusok kapnak.
A „8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás” már a múlté
http://profitline.hu/A-8-ora-munka-8-ora-pihenes-8-ora-szorakozas-mar-amulte-392569
A rugalmas munkaidő-rendszerek alkalmazása – előnyeinél fogva –, inkább
segíti, mint hátráltatja a termelékenység növelését. A munkaadókat és a
munkavállalókat persze más és más cél vezérli a rugalmas munkarend
bevezetésekor. A helyzetet a NEXON szakértői foglalták össze.
Az Orbán-kormány szétveri a Kútvölgyi Klinikai Tömböt, tiltakoznak az orvosok

https://168ora.hu/itthon/az-orban-kormany-szetveri-a-kutvolgyi-klinikaitombot-tiltakoznak-az-orvosok-167618
Orbán Viktor miniszterelnöknek, Kásler Miklós emberi erőforrás miniszternek
és a Semmelweis Egyetem rektorának írt levelet a minap a Magyar Orvosi
Kamara Budapesti Területi Szervezete, miután a kormányülésen elfogadták az
Észak- és Közép-budai egészségügyi ellátások fejlesztésének tervét, ezen belül
pedig a Szent János Kórházban lévő Tüdőklinika és a Kútvölgyi Klinikai Tömb
elköltöztetését. A szervezet szerint mindezt úgy fogadták el, hogy az ellátás új
helye nincs kialakítva és forrásokat sem rendeltek ehhez.
Letiltási alap lehet-e a munkáltatói pénztári hozzájárulás?

https://adozona.hu/munkajog/Letiltasi_alap_lehete_a_munkaltatoi_penztar_Z
B21V7#rss
A munkáltató a jogszabályoknak megfelelően jár-e el, amennyiben az szjaköteles önkéntes pénztári hozzájárulás nettó összegét is letiltási alapként
kezeli, illetve a pénztár részére a letiltással csökkentett tagdíj hozzájárulás
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összegét utalja el, és nem a munkavállaló pénzbeni juttatásából vonja le?
Olvasói kérdésre dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász ügyvéd válaszolt.
Megjött a magyar munkahelyek feketelistája - erre nem árt figyelni!

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/munkahely-foglalkoztatas-munkaugyfeketelista.683577.html
A munkaügyi ellenőrzések során a tavalyi első kilenc hónapban az ellenőrzött
munkaadók 70 százalékánál találtak munkaügyi jogsértést. Az adatok nemcsak
a közbeszerzések szempontjából lehetnek érdekesek, de a jogszabályokat
betartó vállalkozások számára érdemes lehet megnézni, hogy a partnereik
nincsenek-e rajta a listán - figyelmeztet az Adó.hu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Varga: Változás jön az adózásban

https://hvg.hu/kkv/20190503_Varga_Mihaly_konvergenciaprogram_2019?fbcli
d=IwAR2zISN6FpL3sRUgWVB1-1ajA8alXNvGED2v_jYQB94-e_Sm9lubZiWKs6g
Euróban egyelőre nem gondolkodik a kormány, de bízik abban, hogy megmarad
a 4 százalékos gazdasági növekedés és tovább tudja növelni a
foglalkoztatottságot – hangzott el a konvegenciaprogram bemutatóján.
Szomorú hírek érkeztek: hiába dübörög a gazdaság, nagy lehet a baj

https://www.penzcentrum.hu/vallalkozas/szomoru-hirek-erkeztek-hiabaduborog-a-gazdasag-nagy-lehet-abaj.1077639.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentru
m_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Úgy tűnik hosszabb távon is a félmilliós határ alatt marad a Magyarországon
működő cégek száma, ami 2019 első félévében is tovább csökkent. Az idei első
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negyedévben csupán három iparágban bővült a vállalkozások száma tavalyhoz
képest, a legnagyobb vesztes a nagykereskedelem volt. A cégek kétötöde a
fővárosban működött, ahol negyvenötször több vállalkozás volt, mint a
sereghajtó Nógrád megyében. Tolnában eközben majdnem két és félszeresére
ugrott a felszámolt cégek száma.
Nem kommentálta döntését a Moody's

http://profitline.hu/Nem-kommentalta-donteset-a-Moodys-392585
A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő nem tett közzé
kommentárt azzal kapcsolatban, hogy nem vizsgálta Magyarország
adósosztályzatát - erről Regős Gábor, a Századvég gazdaságkutató
makrogazdasági üzletágvezetője beszélt az M1 aktuális csatorna szombat esti
műsorában.
Nyomás alatt: kilépnének a csehek az orosz bankokból, amelyek hamarosan
Magyarországra jönnek

ahttps://nepszava.hu/3034834_nyomas-alatt-kilepnenek-a-csehek-az-oroszbankokbol-amelyek-hamarosan-magyarorszagra-jonnek
Hatalmas nyomás nehezedik a csehekre, hogy kilépjenek két poszt-szovjet
bankból, a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból (IBEC) és a
Nemzetközi Beruházási Bankból (IIB) – írja kormányzati forrásokra hivatkozva a
Respekt című cseh hetilap.
Bővülnek a magyar üzleti lehetőségek Kazahsztánban

http://www.atv.hu/belfold/20190506-bovulnek-a-magyar-uzleti-lehetosegekkazahsztanban/hirkereso
Jelentősen növekedhet a magyar-kazahsztáni 600 millió dolláros éves
áruforgalom, és a közös vállalatok száma is megduplázódhat a bővülő üzleti
lehetőségeknek és annak a tucatnál is több a megállapodásnak köszönhetően,
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amelyet a múlt hét elején kötött a Kazahsztánban tárgyaló magyar gazdasági
delegáció - írja a hétfői Magyar Nemzet.
Egyszer már romba döntötték a világot - most újra támadnak

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/cdo-valsag-hedge-fundbefektetes.683455.html
A hedge-fundok és más befektetők hatalmas kereslete a befektetési termékek
iránt a jelek szerint újraélesztette azokat a termékeket is, amelyek a 2008-as
válság idején becsődöltek, komoly gondot okozva ezzel a pénzügyi rendszernek.
Tíz év szenvedés után kezd fellendülni a CDO-k piaca.
zás jön az adózásban
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Orbánékat tárt karokkal várja a szélsőjobb

https://privatbankar.hu/makro/orbanekat-tart-karokkal-varja-a-szelsojobb325952
Örömmel látnánk a magyar és a lengyel kormánypártot a Szabadság és
Nemzetek Európája frakcióban a májusi európai parlamenti választásokat
követően - jelentette ki Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Összefogás
vezetője.
Moszkva nem zárja ki, hogy felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét

https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20190505-moszkva-nem-zarja-ki-hogyfelmondja-az-emberi-jogok-europai-egyezmenyet
Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az
Emberi Jogok Európai Egyezményét abban az esetben, ha nem születik
kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlésében (PACE) - közölte Ivan Szoltanovszkij, Oroszország állandó ET-
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képviselője a RIA Novosztyi hírügynökség által vasárnap közreadott
nyilatkozatában.
Diákok szerveznek élőláncot az Országos Széchényi Könyvtár költöztetése ellen

https://merce.hu/2019/05/04/diakok-szerveznek-elolancot-az-orszagosszechenyi-konyvtar-koltozteteseellen/?fbclid=IwAR1Q_qC4807Lr10V7MlAu6YRxdBhqY8ccJjYxzqIMO6QBXuGRV
go9oSfBtA
A napokban számoltunk be róla, hogy bezár nyárra az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) várbéli főépülete, és meglehet, hogy ott már ki sem nyit többé.
162 bíró igazolt át a közigazgatási bíróságokra
https://hvg.hu/itthon/20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyi
latkozat?s=hk
Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló
közigazgatási bíróságokon folytatják a munkát.
Teljes fordulat jöhet Lengyelországban

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/valasztas-partlengyel.683501.html
Az őszi parlamenti választások esélyese Lengyelországban ugyan a
kormánypárt, ám ha az ellenzék összefogna, akkor átvehetné az ország
irányítását.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
élegezhetnek az európai facebookozók? Állítólag mégsem gyűjtöttek be rólk kat
Orbán illiberalizmusa a középkori hatalom korszerű változata

https://nepszava.hu/3034886_orban-illiberalizmusa-a-kozepkori-hatalomkorszeru-valtozata
Nemzetközi sajtószemle, 2019. május 6.
„Orbán Viktor agyafúrt diktatúrát épített”

https://nepszava.hu/3034841_orban-viktor-agyafurt-diktaturat-epitett
Huszonöt év után felszámolja budapesti lakását Kende Péter és feleségével újra
visszaköltözik Párizsba – erről maga a történész beszélt a Népszavának, mikor
felkerestük a fővárosban.
Még a fideszesek kétharmada is jónak tartja az európai uniós tagságot

https://nepszava.hu/3034888_meg-a-fideszesek-ketharmada-is-jonak-tartja-azeuropai-unios-tagsagot
A fideszesek többsége is - az ellenzékhez hasonlóan - támogatja Magyarország
uniós tagságát, de mint a ZRI felméréséből kiderül, még az EU-tagság ellenzői
közül sem mindenki szavazná meg a kilépést.
Az algalámpa, amely csak szén-dioxidot fogyaszt

https://www.elobolygonk.hu/Innovativ_trendek/Energia/2019_04_17/az_algal
ampa_amely_csak_szendioxidot_fogyaszt/fb?fbclid=IwAR0SM9WuokeKqp16rN
5UnCA3oVTOSftS-qyx2gqGWRFUVcRSWfEcuZALaaY
Nem fogyaszt áramot, mégis világít, ráadásul oxigént is termel – egyebek
mellett ilyen előnyei vannak az algalámpának, amely még a szén-dioxid
megkötésére is alkalmas.
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A biológiai óra zavara gyorsítja a daganatok növekedését

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkasvedelem/18284-abiologiai-ora-zavara-gyorsitja-a-daganatok-novekedeset
Azt eddig is tudni lehetett, hogy a cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai
órájának zavara számos betegséget idézhet elő vagy erősíthet fel, de azt eddig
csak kis részben sikerült kideríteni, hogy ez miért és hogyan történik. A
Pennsylvaniai Egyetem kutatói most arra jöttek rá, hogy a biológiai óra
megzavarása serkenti a sejtburjánzást, megváltoztatja a sejtciklus egyensúlyát
és gyorsítja a tumor növekedését – írja az MTI.
Marx intése: Mind the gaps!

https://nepszava.hu/3034716_marx-intese-mind-the-gaps
Marx alapvetően fontos hozzájárulása a társadalmi dinamika megértéséhez a
kizsákmányolás jelenségének vizsgálata volt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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