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SZAKSZERVEZET
Ultimátumot adtak a közszolgák: ha nem lép a kormány, jön a sztrájk

https://www.penzcentrum.hu/karrier/ultimatumot-adtak-a-kozszolgak-hanem-lep-a-kormany-jon-asztrajk.1078149.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcen
trum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Ha hétfőig nem jelöl ki a kormány egy képviselőt, aki leül tárgyalni a
szakszervezetekkel a béremelésről, akkor a közszolgák készek sztrájkolni is akár már a jövő héten. A tanárok is szervezik már szervezi a május 29-i
munkabeszüntetést.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Kiszivárgott, hogy döntenek a magyar fizetésekről - meghökkentő a módszer

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ber-fizetes-munkahely-beremeles-hrallas-munka.681258.html?fbclid=IwAR0AsL_ryCqUu11hVkFf5R-tuNDBSizCS2FkLOpyZ6T6ZcefdIMF969ON0
Mi alapján döntik el a cégek, hogy mekkora béremelést szükséges adniuk?
Hogyan eshet meg gyakran, hogy ugyanabban munkakörökben még 100
kilométerrel arrébb is csak pár ezer forinttal magasabb fizetést lehet kialkudni?
Az ehhez hasonló kérdésekre lelhetünk választ, ha megismerjük
nagyvállalatoknál igen széles körben elterjedt munkakör értékelési és
fizetésbesorolási rendszereket. Ezek a nyilvánosság számára "láthatatlan"
szabályozók iránymutatást adnak a bérek meghatározásánál. Számos előnyük
mellett komoly hátulütőik is lehetnek.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
3100 új autót vett a magyar rendőrség, meg fog lepődni, mik vannak köztük

https://www.origo.hu/auto/20190515-3100-uj-autot-vett-a-magyar-rendorsegmeg-fog-lepodni-mik-vannak-koztuk.html?utm_source=hirkereso
Közel 600 új Mercedest és bő 200 Audit is vásárolt az ORFK az elmúlt két évben
rengeteg Skoda és Suzuki mellett.
Mészáros Lőrinc lett az ország legnagyobb földesura

https://hvg.hu/gazdasag/20190516_meszaros_lorinc_foldesura_agrarium_gaz
dalkodas_foldek?s=hk
A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó vállalkozások 38 ezer hektáron
gazdálkodnak, Mészáros ezzel a korábbi csúcstartó Csányi Sándoron is
felülkerekedett.
Összeírják az egyéni gazdaságokat

https://magyarmezogazdasag.hu/2019/05/16/osszeirjak-az-egyenigazdasagokat
Mezőgazdasági adatgyűjtés kezdődött szerdán; a felmérés, amely június 15-ig
tart, az ország 484 települését érinti, az akció célja az agráriumban jelentős
szerepet betöltő egyéni gazdaságok gazdasági tevékenységének, szerkezeti
sajátosságainak feltárása - közölte a KSH szerdán az MTI-vel.
Kilőtt a magyar gazdaság - a forintnak egy pofont hozott

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/magyar-gdp-eu-euroovezetv4.684255.html
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Kilőtt a magyar gazdaság, az idei első negyedévben mind éves, mind
negyedéves bázison - a már rendelkezésre álló adatok alapján - az élre került
Magyarország az EU-ban. A forintnak viszont gyengülést hozott az adatközlés.
Öt év alatt több mint 9 milliárd forint közpénzt égetett el a Nemzeti Kereskedőház

https://nepszava.hu/3036103_ot-ev-alatt-tobb-mint-9-milliard-forint-kozpenztegetett-el-a-nemzeti-kereskedohaz
Nyeresége mindössze a 2016-os évben volt az MNHK-nak, de azt is annak
köszönheti, hogy a szintén közpénzt költő külgazdasági tárcával kötött
szerződést.
Fidesz-közeli cégek kereshetnek a béreket letörő külföldi munkásokon

https://nepszava.hu/3036071_fidesz-kozeli-cegek-kereshetnek-a-bereketletoro-kulfoldi-munkasokon
Olyan munkahelyre, ami a megélhetés költségeit sem fedezi, nincsen szükség,
hangsúlyozta Székesfehérváron Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő és Márton
Roland polgármesterjelölt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Independent: Orbán szélsőjobbos demagóg

https://nepszava.hu/3036105_independent-orban-szelsojobbos-demagog
Egyáltalán nem tisztelik Európában.
Csak a választások miatt védik Farkas Flóriánt?

https://www.klubradio.hu/adasok/csak-a-valasztasok-miatt-vedik-farkasfloriant-107380
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A magyar hatóságok négy éve nem találják a Híd a munka világába című roma
felzárkóztatási projekttel kapcsolatos visszaélések felelőseit – az Átlátszó
újságírója szerint érződik a „nyomozás sikertelenségén”, hogy Farkas Flórián, a
miniszterelnök szövetségese volt a projekt kulcsfigurája.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Alig néhány helyen engedték az ellenzéknek az oszlopokon kampányolást

https://hvg.hu/itthon/20190516_Alig_nehany_helyen_engedtek_az_ellenzekn
ek_az_oszlopokon_kampanyolast?s=hk
Több önkormányzat nem engedélyezte a plakátok kihelyezését az oszlopokra, a
közműszolgáltató nem is reagál, Garancsi cégének plakáthelyein pedig a Fidesz
engedély nélkül plakátol.
Fiatal nőket simán letepernek egy tüntetésen a rendőrök egy füstgyertya miatt, de
stadionban nem csípi a szemüket

https://nepszava.hu/3036002_fiatal-noket-siman-letepernek-egy-tuntetesen-arendorok-egy-fustgyertya-miatt-de-stadionban-nem-csipi-a-szemuket
A legutóbbi, május 4-én rendezett FTC-Újpest focimeccsen a Ferencváros
drukkerei százával gyújtottak füstgyertyákat a Groupama Arénában. A
tévéközvetítésben többször is csak tejfehér massza látszott a pályából, a
második félidőben hosszú percekre félbe kellett szakítani a játékot.
Letiltotta a Mediaworks hirdetéseit a Facebook

https://nepszava.hu/3036007_letiltotta-a-mediaworks-hirdeteseit-a-facebook
Közleményben tudatta a Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha tulajdonából
nemrégiben a fideszes óriás médiakonglomerátum részévé vált, több tucat

vidéki napilapot és a Nemzeti Sportot is portfóliójában tudó Mediaworks Zrt.,
hogy a Facebook blokkolta a hirdetési fiókjait.
Olcsóbb telefon és sms - itt vannak a részletek

https://www.napi.hu/tech/hivas-sms-eu-nmhh.684269.html
Uniós rendelet rögzíti, hogy május közepétől a lakossági előfizetők számára az
Európai Unión belüli, nemzetközi mobil- és vezetékes telefonhívások percdíja
maximum 0,19 euró, az SMS-küldés ára pedig legfeljebb 0,06 euró lehet emlékeztet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).
Porosenko aláírta a nyelvtörvényt

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ukrajna-nyelvtorveny.684273.html
Petro Porosenko leköszönő elnök aláírta szerdán az ukrán nyelvtörvényt, amely
ellen több ízben hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert
szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát - írja az MTI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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