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SZAKSZERVEZET
Metro: nemzetközi nyomásgyakorlásban bízik a szakszervezet

http://www.atv.hu/belfold/20190513-metro-nemzetkozi-nyomasgyakorlasbanbizik-a-szakszervezet/hirkereso
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A kereskedelmet nemzetközi szinten összefogó UNI Global szakszervezet
vezetője maga keresi meg a Metro anyavállalatának vezetőjét a magyar
helyzettel kapcsolatban – erről a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezetének (KASZ) elnöke számolt be az atv.hu-nak. A felek között
patthelyzet alakult ki, a KASZ éppen ezért remél segítséget az UNI Global
nemzetközi szakszervezet mellett a kereskedelmet Németországban összefogó
szakszervezettől, a ver.di-től is.
A magyar dolgozók helyzetére kíváncsi az USA

https://nepszava.hu/a-magyar-dolgozok-helyzetere-kivancsi-az-usa
Élénkül a nemzetközi érdeklődés a magyar szakszervezetek munkája iránt. Most
egy amerikai hivatal munkatársa tájékozódik Budapesten.
A kompetenciamérés napján jöhet a tanársztrájk

https://www.pecsistop.hu/tartalom/cikk/500114_a_kompetenciameres_napja
n_johet_a_tanarsztrajk
Május végén, a kompetenciamérés napján tartaná meg a sztrájkot a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, ám úgy látszik, hogy ez nem
annyira tetszik a hatalomnak, már most érkeznek meglehetősen furcsa válaszok
a felvetésükre. A PDSZ a munkaterhelés csökkentését és a vetítési alap
eltörlését tűzte célul.
Szólásszabadságában korlátozta volna a szakszervezetet a Spar

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/szolasszabadsagaban-korlatozta-volna-aszakszervezetet-a-spar-6921209/
Elutasította a Budapest Környéki Törvényszék a Spar Magyarország Kft. azon
kérelmét, amelyet az áruházlánc a Kereskedelmi Dolgozók Független
Szakszervezete ellen nyújtott be – értesült a Magyar Nemzet
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Újabb szerzett jogukat vesztik el a munkavállalók

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ujabb-szerzett-jogukat-vesztik-el-amunkavallalok.684145.html
Egyre jobban háttérbe szorul a céges kedvezményes üdülés lehetősége, a
vállalatok eladják üdülőiket, így a munkavállalók örökre elvesztik ezt a jogukat.
Megadta a kegyelemdöfést a kormány a céges üdültetésnek

https://nepszava.hu/megadta-a-kegyelemdofest-a-kormany-a-cegesudultetesnek
Egyre nehezebben tudnak vállalati nyaralókban pihenni az alkalmazottak, tíz év
alatt ugyanis 48 ezerről 11 ezerre csökkent a férőhelyek száma. Az
adószabályok miatt piaci árat kellene fizetni, ez viszont nem éri meg a
munkavállalóknak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Durván nőtt tavaly a gazdagok és szegények közti szakadék Magyarországon

https://nepszava.hu/3035638_durvan-nott-tavaly-a-gazdagok-es-szegenyekkozti-szakadek-magyarorszagon
Bár jobb még az uniós átlagnál a magyar helyzet, az előnyünk nagyon gyorsan
amortizálódik. A rendszerváltáskor lezajlott privatizáció módja volt az "ősbűn".

Megjelent a falusi csokról szóló rendelet

https://index.hu/gazdasag/2019/05/13/falusi_csok_kormanyrendelet/?fbclid=I
wAR3CJqQt7RkqntRxsIUG6paYlqAVGzbmjbpevMsadfXjhI89m_H22lirhc8
Megjelent a Magyar Közlönyben a falusi csokot szabályozó kormányrendelet,
így most már jogi alapja is van a már egy ideje bejelentett programnak. A falusi
csokról eddig már tudni lehetett, hogy olyan, 5000-nél kevesebb lakosú
településeken lehet majd fölvenni, ahol az elmúlt években csökkent a
lakosságszám, hogy a sima csokkal ellentétben használt lakás vásárlására is
lehet majd költeni az összegeket, viszont az összeg felét felújításra kell költeni.
Ahogy azt is bejelentette már a kormány, hogy melyik az a 2486 település, ahol
jelentkezni lehet majd a támogatásra.
Adóbevallás – Biztosan jól csinálta?

https://www.mmonline.hu/cikk/adobevallas-biztosan-jol-csinalta/

Már csak néhány nap maradt a 2018. évi szja bevallások benyújtására,
amelynek határideje 2019. május 20, azonban a bevalláskészítés során érdemes
az igénybe vehető adókedvezményekről, vagy épp a szálláshely-szolgáltatások
kapcsán felmerülő tudnivalókról tájékozódni.
A NAV az összes megkeresett pénz ötödét nem is látja

https://hvg.hu/kkv/20190513_A_jovedelmek_otodet_sikerul_eltitkolni_a_NAV
_elol?fbclid=IwAR0LPheKG6rLuZcVTuR-W4GWnAyM4n7XYhzVECw_y2wcqnQGApvcDmArK0
A leggazdagabb és a legszegényebb egymillió ember rejti el a pénze legnagyobb
részét.
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Egekben az építőipari árak, minimális visszaesés márciusban

https://adozona.hu/altalanos/Minimalis_visszaeses_marciusban_az_epitoipa_
KTJ283#rss
Márciusban 67,6 százalékkal haladta meg – a nyers adatok szerint – az
építőipari termelés volumene az egy évvel korábbit. Mindkét
építményfőcsoport termelése nőtt: az épületeké 62,3, az egyéb építményeké
78,8 százalékkal. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek
alapján a februárihoz mérten 2,5 százalékkal csökkent az építőipar termelése.
Az első negyedévben az építőipar termelői árai 10,3 százalékkal emelkedtek az
előző év azonos időszakához viszonyítva.
Matolcsy mindkét fia időben menekítette pénzét rokona megroggyant bankjából

https://nepszava.hu/matolcsy-mindket-fia-idoben-menekitette-penzet-rokonamegroggyant-bankjabol
Ha Matolcsy Ádám cége nem érezte volna meg időben, hogy lehúzza a rolót az
NHB, akkor a milliárdos forgalmú vállalkozás hatalmas összeggel ragadhatott
volna bent, írja a 24.hu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Mészáros egészségbiztosítását árulja a Nemzeti Közmű, hiszen az állami rossz

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/05/11/meszaros-egeszsegbiztositasat-aruljaa-nemzeti-kozmu-hiszen-az-allami-rossz/?fbclid=IwAR1phlly3qzIfDBka7AmCEQGWTpoNDH24sduW5DXkZli1se86lnaIRV9Ww
A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó CIG Pannónia biztosításaival házal a
Nemzeti Közművekhez tartozó NKM Plusz Zrt. A fogyasztókat telefonon keresik
meg és például az állami egészségügy hiányosságaival érvelnek a privát
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egészségbiztosítás megvásárlása mellett. A biztosító elégedett, hiszen az
ügyfélkör óriási, pénzügyi kockázat pedig nincsen.
Rettegtek a gyerekek a súlyos lelki traumákat okozó óvónőtől, de semmi nem
történt, amíg egy szülő feljelentést nem tett

https://nepszava.hu/rettegtek-a-gyerekek-a-sulyos-lelki-traumakat-okozoovonotol-de-semmi-nem-tortent-amig-egy-szulo-feljelentest-nem-tett
Súlyos lelki problémákat idézett elő több kisgyermeknél egy szekszárdi
nevelőnő „gondoskodása”. A szülők rendőrségi feljelentést tettek. Az eset nem
egyedi: egy friss ombudsmani jelentés szerint akut rendszerproblémák vannak.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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