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SZAKSZERVEZET
KSZSZ: Az élet igazolta aggodalmainkat

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18390-kszsz-az-elet-igazoltaaggodalmainkat
A kormányzati igazgatásról szóló törvény (Kit.) tervezetének vitájakor a
szakszervezetek markánsan megfogalmazták véleményüket a központi
közigazgatás minden dogozójára kiterjedő javaslatról. A 18 oldalas véleményt
elküldtük a kormány illetékeseihez, képviseltük az érdekegyeztető fórumokon
és a sajtó előtt.
Ha az ötödik levélre sem válaszol érdemben Orbán, ráfordulnak a sztrájkra a
közszolgák

https://nepszava.hu/3035935_ha-az-otodik-levelre-sem-valaszol-erdembenorban-rafordulnak-a-sztrajkra-a-kozszolgak
Besokalltak a közszolgálati szakszervezetek, mert nem ül le velük tárgyalni a
kormány.
SZEF: 4 levél a miniszterelnökhöz

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18389-4-level-a-miniszterelnokhoz
2019. január 29-én megalakult az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság. Azóta
négy levelet intézet a miniszterelnökhöz, kérve: a kormány öt napon belül
jelölje ki az egyeztető eljárásban résztvevő képviselőjét. Megítélésünk szerint
ez nem történt meg – helyette az OKSZ megosztására tett kísérleteknek
lehettünk tanúi. Alább immár időrendi sorrendben (részben ismét) közreadjuk a
leveleket.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
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Az Európai Bíróság nem hagyja elkenni a szabálytalan túlóráztatást

https://hvg.hu/gazdasag/20190514_Dontott_az_Europai_Birosag_biztositani_k
ell_hogy_merjek_a_napi_munkaidot
Mérni kell, mennyit dolgoznak egy cég alkalmazottai, különben semmi nem
garantálná, hogy nem túlóráztatják őket – mondta ki az Európai Bíróság.
Friss kutatás: a munkahely nem helyettesíti az egyetemi tanulást

http://eduline.hu/palyakezdes/20190514_Friss_kutatas_a_munkahely_nem_h
elyettesiti_az_egyetemi_tanulast#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing
&utm_campaign=hirkereso_2019-05-14
Egy kutatás szerint jelentős a lemorzsolódás az egyetemi alapképzéseken: a
hallgatók 40 százaléka megszakítja tanulmányait – az okok egyelőre nem
tisztázottak, de annyi biztos, hogy sok cég kifejezetten hajt az egyetemista
munkaerőre. Főként az informatikai és a gazdasági szakokra jellemző, hogy egy
vonzó álláslehetőség elcsábítja a diákokat - pedig a cégeknek ebben felelőssége
van, hiszen talán jó ötletnek tűnik pénzt keresni a tanulás helyett, de a
karrierterveket erősen befolyásolhatja a diploma hiánya.
Évente harmincezerrel fogy a magyar munkavállalók száma

https://piacesprofit.hu/gazdasag/evente-harmincezerrel-fogy-a-magyarmunkavallalok-szama/
Három győri Audi teljes munkavállalói létszáma tűnik el folyamatosan a
munkaerőpiacról és nem látszik a trend megfordulása – hívta fel a figyelmet az
Alternatív Gazdasági Kutatóközpont legfrissebb kutatása.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
A fideszesek fele helyeselné, ha nem az Orbán-kormány osztaná szét az EU-s pénzt

https://index.hu/belfold/2019/05/14/median_kutatas_eu-penzek_elosztasa/
Egészségügyre és oktatásra költené az EU-s támogatásokat a magyarok
többsége. Ez derült ki a Medián felméréséből, amelynek legérdekesebb
eredménye: a fideszes szavazók fele helyeselné, ha nem a magyar kormány,
hanem egy EU-s intézmény osztaná szét ezeket a támogatásokat.
Felfüggesztették a kecskeméti Mercedes-gyár építését

https://www.portfolio.hu/vallalatok/felfuggesztettek-a-kecskemeti-mercedesgyarepiteset.324249.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfoli
o_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Átmenetileg felfüggesztették a kecskeméti Mercedes-üzem bővítését, tudta
meg az Index a Daimler stuttgarti központjától.
Magyar gazdasági csoda: innen már lefelé vezet az út?

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/gdp-virovacz-novekedes-suppanpm.684248.html
Látványosan gyorsan száguldott a magyar GDP az idei első negyedévben - a
piaci elemzők szerint azonban a következő hónapok már lassulást hoznak.
Aggódik az MNB a túlárazott budapesti lakások miatt

https://nepszava.hu/3035933_aggodik-az-mnb-a-tularazott-budapesti-lakasokmiatt
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Idén csak az első negyedévben a 20,5 százalékkal emelkedtek a fővárosi
lakásárak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Orbánék nem hajlandók fogadni a néppárti három bölcset

https://hvg.hu/itthon/20190515_europai_neppart_bolcsek_tanacsa?s=hk
Ezúttal a néppárti bölcsek tanácsát kosarazta ki Orbán Viktor: a három veterán
néppárti politikus találkozni akart a miniszterelnökkel az EP-választások előtt,
de a Népszava értesülései szerint erre nem lesz mód.
Tényleg elköltözik a Várból az Országos Széchényi Könyvtár

http://eduline.hu/kozoktatas/20190515_OSZK_koltozes#utm_source=hirkeres
o&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2019-05-15
Tényleg kiköltöztetik az Országos Széchényi Könyvtárat a Budavári Palotából.
Szétnyerheti magát a Fidesz, ha az ellenzéki szavazatok elaprózódnak az EPválasztáson

https://nepszava.hu/3035969_szetnyerheti-magat-a-fidesz-ha-az-ellenzekiszavazatok-elaprozodnak-az-ep-valasztason
Ráadásul csak két és fél ellenzéki párt jut be stabilan, az elbukó kicsik pedig a
kormánypárt pozícióját erősítik.
Közzétette a kormány annak bizonyítékát, hogy Brüsszel megtámadta a babaváró
hitelt, de az derül ki belőle, hogy nem

https://nepszava.hu/3035897_kozzetette-a-kormany-annak-bizonyitekat-hogybrusszel-megtamadta-a-babavaro-hitelt-de-az-derul-ki-belole-hogy-nem
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Informális telefonbeszélgetések voltak, az egészet pedig a magyar kormány
kezdeményezte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Eddig nagyon kevesen jelentkeztek a választásra szavazóköri delegáltnak

https://hvg.hu/itthon/20190515_Ujabb_EPvalasztasi_hataridok_kozelednek?s=
hk
Magyarországon több mint tízezer szavazókör van, ebbe delegálhatnak az EPlistát állító pártok két-két embert. A delegálásra május 17-ig van lehetőség.
Ugyanakkor egyelőre úgy tudni, a pártok alig 1500 jelöltet delegáltak eddig a
szavazókörökbe.
Idegenrendészeti őrséget javasol a Jobbik

http://propeller.hu/itthon/3417189-idegenrendeszeti-orseget-javasoljobbik?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
A Magyarországon dolgozó "migránsmunkásokat" munkaügyi, közegészségügyi
és közrendvédelmi szempontból ellenőrző idegenrendészeti őrség felállítását
javasolja a Jobbik – jelentette be a párt EP-listavezetője, elnökhelyettese keddi
budapesti sajtótájékoztatóján.
Ha egy tinédzsert megerőszakol az apja, akkor is meg kell szülnie gyermekét - van,
ahol teljes abortusztilalom lépett életbe

https://nepszava.hu/3035981_ha-egy-tinedzsert-megeroszakol-az-apja-akkoris-meg-kell-szulnie-gyermeket-van-ahol-teljes-abortusztilalom-lepett-eletbe
Alabama célja az, hogy az abortusz a jövőben semmilyen formában ne lehessen
a nők alkotmányos alapjoga.
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