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SZAKSZERVEZET
Egyre nagyobb taglétszámmal működik a legnagyobb pápai autóipari beszállítónál a
szakszervezet

http://www.infopapa.hu/hirek/olvas/egyre-nagyobb-tagletszammal-mukodika-legnagyobb-papai-autoipari-beszallito-szakszervezete-2019-05-12140143?fbclid=IwAR0IRu94N42iwVRJdjZ2-05EQ2HEl5jX4Tq3fE4IDjxjzt5aAXuZi6Wc1s
A Vasas Szakszervezeti Szövetség egyik pápai alapszervezete 2018-ban alakult
meg a cégnél 20 alapító taggal, jelenleg 140 taggal rendelkezik az alapszervezet.
Zsédenyi Pétertől, aKárpit Vasas Alapszervezet titkárától
megtudtuk,városunkban összesen három Vasas alapszervezet működik, akik
között folyamatos a kapcsolat.
A sereghajtók között van Magyarország a szakszervezeti tagok számában

https://merce.hu/2019/05/11/a-sereghajtok-kozott-van-magyarorszag-aszakszervezeti-tagokszamaban/?fbclid=IwAR0EYEfvqkYFzBEw90nblfVRIrghXCOx7LHfSApahxB59_tCu
q1_8ZQ6ok4
Magyarországon a dolgozók csupán 8,5 százaléka szakszervezeti tag, ezzel
pedig az OECD-országok teljes listájának végén kullogunk, egészen pontosan
csak három ország van mögöttünk – figyelmeztet a Pénzcentrum cikke.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Két Svájcban dolgozó magyar kényszerítette térdre az őket durván kizsákmányoló
céget

https://merce.hu/2019/05/10/ket-svajcban-dolgozo-magyar-kenyszeritetteterdre-az-oket-durvan-kizsakmanyolo-ceget/
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A kelet-európai vendégmunkások kizsákmányolásáról szóló kemény történetet
tett közzé a svájci Die Wochenzeitung (WOZ). A lap egy folyamatban lévő
hatósági vizsgálat anyagaiba nyert betekintést, melyekből kirajzolódik, hogy egy
ausztriai tulajdonban álló építkezési vállalat többmillió svájci frankkal
kurtíthatta meg magyar dolgozóit, a munkavállalói jogok és bérezésre
vonatkozó előírások áthágásával.
A legtöbb dolgozó nem tudja: ezekben az esetekben bukhatod a táppénzt

https://www.penzcentrum.hu/hitel/a-legtobb-dolgozo-nem-tudja-ezekben-azesetekben-bukhatod-a-tappenzt.1077931.html
Kevesen tudják, de a munkahelyi baleset és az üzemi baleset még csak
véletlenül sem ugyanazt a fogalmat takarja, és nem is minősül minden esetben
annak. De van, ami még ennél is veszélyesebb, és szinte tizedeli a magyar
munkavállalókat.
Szakemberhiány miatt lemondta baleseti ügyeleteinek egy részét a Honvédkórház

http://www.atv.hu/belfold/20190512-sokkolo-helyzet-szakemberhiany-miattlemondta-baleseti-ugyeleteinek-egy-reszet-ahonvedkorhaz?fbclid=IwAR3AXMi-MbiRNubcR0p7vTU1IzN8t_PHg4RnH713bttWaErzeiXNVG23_U
Lemondta baleseti ügyeleteinek egy részét a hétvégére a Honvédkórház. A
Röntgen Blog egészségügyi szakértő szerzője, és az egyik szakszervezet
értesülései szerint a kórház szakemberhiány miatt volt kénytelen leállítani a
többszörös sérüléseket szenvedett, súlyos betegek fogadását. A szakemberek
szerint a főváros négy, úgynevezett politraumás eseteket is ellátó kórházából
egy általában lemondja az ügyeletet, de ez eddig épp a Honvédkórházra nem
volt jellemző.

Ebbe bele sem merünk gondolni: 90 ezer órát töltünk a munkahelyünkön

https://www.portfolio.hu/ingatlan/iroda/ebbe-bele-sem-merunk-gondolni-90ezer-orat-toltunk-a-munkahelyunkon.4.323861.html
Egész életünk során mintegy 90 ezer órát töltünk a munkahelyünkön, ami már
önmagában megmagyarázza azt, hogy miért kell arra törekedni, hogy a
legmegfelelőbb környezetben töltsük el ezt a rengeteg órát. A fizikai, a
kulturális és a környezeti tényezők azok, amelyek a leginkább befolyásolhatják
a közérzetünket ezért a munaadóknak ezekre érdemes odafigyelni, ha meg
akarják tartani a legjobb kollégákat - hangzott el az FM & Office konferencia
egyik előadásán.
Vissza kell venni állásába a Facebookon Kósa Lajost is kritizáló ügyészt

https://estiujsag.hu/gazdasag/vissza-kell-venni-allasaba-a-facebookon-kosalajost-is-kritizalo-ugyeszt
Precedensértékű perben hoztak elsőfokú ítéletet a munkaügyi bíróságon
pénteken. Először rúgtak ki ügyészt politikai jellegű Facebook-posztok miatt
2018-ban, ami nem jogerősen törvénytelen volt. A posztok egyike a Fideszes
parlamenti képviselőt Kósa Lajost és a csengeri milliárdosnőt érintette.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Veszélybe kerültek a magyarországi autógyárak?

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/nemet-bmw-mercedesmagyarorszagautogyar.684057.html?fbclid=IwAR360FVStQFs_QiShsbF3Kqc1wsjXjrQNSQiow1
iDIlvn0Jqq5YNmoUhcq4
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Megszorításokra kényszerül a BMW és a Daimler és emiatt csökkentenie kell a
Magyarországon tervezett termelés bővítését - írta a Handelsblatt híre alapján
a Portfolio.hu.
Már megint a nyugdíjasok előlegeznek

https://hirklikk.hu/kozelet/mar-megint-a-nyugdijasok-ellegeznek/350282/
Hónapról hónapra egyre markánsabban látszik, hogy elkerülhetetlen lesz a
nyugdíjak visszamenőleges korrekciós emelése az idén. A múlt héten kijött új
adat szerint áprilisban már 3,9 százalékos volt az infláció, s szinte borítékolható,
hogy a gazdasági folyamatok szükségessé teszik a kormány törvényi
kötelezettségből adódó korrekciós intézkedését, amely a „sajátos” tervezésre is
visszavezethető. Ez utóbbin a kormány nem hajlandó változtatni, és a lényegen,
az indexálás jelenlegi rendszerén sem. „A 2020-as költségvetési törvényhez
kiadott tervezési köriratból látszik ez, a nyugdíjemelést továbbra is a 2020-ra
tervezett inflációhoz kötik” – mondja Barát Gábor, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság volt főigazgatója.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Brüsszel közleményt adott ki, hogy hazudik a magyar kormány

https://hvg.hu/itthon/20190512_Brusszel_kozlemenyt_adott_ki_hogy_hazudik
_a_magyar_kormany
Az Európai Bizottság szerint homlokegyenest mást kommunikál a Fidesz, mint
ami valójában igaz a babaváró hitelprogrammal kapcsolatban.
Orbánt sem a republikánusok, sem a demokraták nem látják szívesen
Washingtonban

https://magyarnarancs.hu/kulpol/orbant-sem-a-republikanusok-sem-pedig-ademokratak-nem-latjak-szivesen-washingtonban-
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119629?fbclid=IwAR2BvYFlor3OWirjdjPa9BbtMbpCLh1XI706-oxZD2zbnSNCAvJO9w9_Ro
Több politikus is arra kéri az elnököt, hogy mondja le a közelgő találkozót.
Palkovics jövő héten a kormány elé viszi az Akadémia ügyét

https://index.hu/techtud/2019/05/10/palkovics_jovo_heten_a_kormany_ele_v
iszi_az_akademia_ugyet/
Palkovics László már a jövő héten a kormány elé viszi a Magyar Tudományos
Akadémia kutatóintézeteinek kérdését. Az innovációs miniszter erről szerdai
találkozójukon tájékoztatta Lovász Lászlót, az MTA elnökét – válaszolta Lovász
az Indexnek az akadémiai kutatóhálózat jövőjével kapcsolatos kérdéseinkre.
Hogy pontosan mi lesz Palkovics javaslata, nem tudjuk, az Akadémia abban
bízik, hogy a kormány elfogadja az általuk megszavazott megoldást.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Várólistán a nyugdíjasok: csaknem 34 ezer 65 év feletti vár valamilyen bentlakásos
elhelyezésre

https://nepszava.hu/3035556_varolistan-a-nyugdijasok-csaknem-34-ezer-65ev-feletti-var-valamilyen-bentlakasos-elhelyezesre
Egyre több 65 év feletti idős ember szorul segítségre, gondozásra vagy
ápolásra, de az ellátó hálózat nem képes lépést tartani a növekvő igényekkel.
Már az az adat is megdöbbentő, hogy az 1,8 milliós 65 év feletti korosztályból
1,3 millióan valamilyen korlátozottsággal élnek, de házi segítségnyújtásban csak
7 százalékuk részesül, idősotthoni ellátásban pedig mindössze 3 százalékuk. Ez a
humántárca egyik híre szerint azt jelenti, hogy 56 ezer idős emberről
gondoskodik az állam önkormányzati, egyházi vagy alapítványi intézményeken
keresztül.
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Mától két hétre lezárják a Keleti pályaudvart

http://www.ma.hu/belfold/329631/Matol_ket_hetre_lezarjak_a_Keleti_palyau
dvart?place=srss
Zárva tart mától jövő vasárnapig, május 26-ig a Keleti pályaudvar karbantartás
miatt - tájékoztatta a MÁV Zrt. az MTI-t. A lezárás idején a vonatok nem érintik
a Keletit, minden járat induló- és végállomása más pályaudvarokra és
állomásokra kerül át.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

