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SZAKSZERVEZET

https://www.conference-streaming.at/etuc2019/en_index.html
Élő közvetítés a 3 napos konferenciáról

Másfél millióan bizonytalanságban: ennyi embernek nem érte el a jövedelme még a
minimálbér szintjét sem

https://nepszava.hu/3036625_masfel-millioan-bizonytalansagban-ennyiembernek-nem-erte-el-a-jovedelme-meg-a-minimalber-szintjet-sem
A 4,39 millió munkaviszonnyal rendelkező dolgozó 34 százalékának - majdnem
másfél millió embernek - nem volt akkora legális jövedelme 2017-ben, ami
elérte volna legalább a minimálbér szintjét - mutatott rá a Policy Agenda
nemrég elkészült elemzése. - Ennek ellenére a Magyarországon működő
szakszervezetek együttes tagdíjbevétele 2017-ben elérte a 7 milliárd forintot,
azaz a kormány által nyújtott évi 100 millió forintos támogatások a büdzsé
kisebb részét képezik. - Összességében azt találták a kutatók, hogy magasabbak
a fizetések és ritkábbak a zsebbe csúsztatott adózatlan pénzek, tisztábbak a
jövedelmek azokon a munkahelyeken, ahol működik szakszervezet.
Pártok, szakszervezetek

https://hirklikk.hu/kozelet/partok-szakszervezetek/350586/
„Komjáthi Imre egy autentikus, baloldali munkásember, gyárban szerzett
dolgozói és szakszervezeti tapasztalattal. Belőle kéne több az MSZP-be, főleg a
nyimnyám importpolitikusok helyett. Mindjárt nem itt tartana a magyar
baloldal.” – írja közösség oldalán Ceglédi Zoltán, az ismert politikai elemző.
Nem vitatva megállapítását, de én egy „mennyiségi” adat fontosságára is
felhívom a figyelmet. Nem akarom túlértékelni az alábbiakban közlésre kerülő
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számokat, de úgy érzem, hogy a kvantitatív mutatók szerepe nem
elhanyagolható.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Biztos kudarc a kormány által megálmodott szakképzési stratégia

https://nepszava.hu/3036623_biztos-kudarc-a-kormany-altal-megalmodottszakkepzesi-strategia
Noha a kormány szándékai szerint már jövő szeptembertől az új modell szerint
működne a szakképzés, a stratégia megvalósítására sokkal több időt kellene
szánni - állítják szakértők.

Elfogyott a szarvasi kávéfőzőgyár volt munkásainak türelme, fél éve hiába
várnak a pénzükre
https://hvg.hu/kkv/20190520_Elfogyott_a_turelmuk_a_szarvasi_kavefozogyar
_volt_munkasainak_fel_eve_hiaba_varnak_a_penzukre?fbclid=IwAR1JoCYfUJV
ykMb_5jYflW1xpn671YZZvEENvaHYP_ys7uow2xCXej9SHuk
Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi
üzem tulajdonosa, csaknem kétszázan várják a járandóságukat, csoportosan
tervezik a jogorvoslati eljárást elindítani.
Alapvető hibát vétenek a magyar melósok: idővel a teljes megélhetésük rámehet

https://www.penzcentrum.hu/karrier/alapveto-hibat-vetenek-a-magyarmelosok-idovel-a-teljes-megelhetesukramehet.1078241.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzc
entrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27&fbclid=IwAR3A2KSrW
9JrrDH5rV1tX8uBhJOxHgQaapXaplEizlXnfdfLvoRCmZlaZ0w
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Az egyre kaotikusabb és gyorsan változó munkaerőpiacon hatalmas előnyben
vannak (a jövőben pedig még inkább lesznek azok), akik folyamatosan képzik
magukat, új tudást sajátítanak el vagy fejlesztik a már meglévőeket. Igen ám, de
Magyarországon az egész "life long learning", azaz élethosszig való tanulás
igencsak gyerekcipőben jár. Olyannyira, hogy 2018-ban például a 25-64 éves
korosztály csupán hat százaléka képezte magát valamilyen módon, miközben az
EU-s átlag 11,1 százalék. A szakemberek pedig - nem meglepő módon - már
kongatják a vészharangokat.
Jól érzik magukat az indiai vendégmunkások Magyarországon

http://hellodelsomogy.hu/2019/05/20/jol-erzik-magukat-az-indiaivendegmunkasok-magyarorszagon/?fbclid=IwAR1JMjXxYinrUB4M_jv7FAEMl2BriO9yYAxSd7GO1AEOgTOIPfKF1KnQfs
Egyre égetőbb probléma hazánkban a munkaerőhiány, a kormány erre válaszul
beengedi az ukrán, mongol, török vagy éppen indiai vendégmunkásokat.
Korábban éppen azt olvashattuk a kormányzati „tájékoztató” plakátokon, hogy
a migránsok „nem vehetik el a magyarok munkáját!”. Migránsmunkásokat
kérdeztünk Szarvason.
Megszakad, de nem ér véget - a munkaközi szünet rejtelmei

http://jogkoveto.hu/tudastar/megszakad_de_nem_er_veget__a_munkakozi_szunet_rejtelmei
A munkaközi szünet funkciója, hogy a munkavállaló egy hosszabb munkanapon
belül is megszakíthassa a munkavégzést. Amellett, hogy erre a munkavállaló
személyes szükségleteinek kielégítése érdekében is szükség van erre - étkezés,
tisztálkodás, mosdóhasználat, napközbeni rövid magáncélú ügyintézések - a
munkaközi szünetnek fontos munkavédelmi szerepe is van. Harmadrészt a
munkáltató gazdasági érdekeit is szolgálja. Nézzük meg, milyen szabályok
vonatkoznak rá.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
EU-pénzek: mi jól jártunk, Dél-Európa lemaradt

https://index.hu/kulfold/eurologus/2019/05/20/mit_adott_brusszel_55_2_mill
iard_eurot_unios_penzek_tamogatas_kelet-kozep_europa_gdp/
Az uniós csatlakozás óta 57 százalékkal nőtt a magyar GDP, ez azonban a
visegrádi és a balti országok közül a legkisebb adat, a litvánok például 70
százalékkal nagyobb növekedést értek el. Az elmúlt öt évben az összes magyar
beruházás közel fele uniós pénzből valósul meg. Közben azonban Dél-Európa
bizonyos régiói úgy leszakadtak, hogy a következő költségvetési ciklusban
emiatt jóval kevesebb pénzre számíthatunk.
Elakadt az óriási gázüzlet, amely Magyarországnak is jó

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/elakadt_az_oriasi_gazuzlet_amely
_magyarorszagnak_is_jo.684347.html
Még hiányzik egy hatósági engedély ahhoz, hogy az amerikai ExxonMobil és az
OMV-Petrom gőzerővel elindíthassa a gázkitermelést a fekete-tengeri offshore
mezőn, amelyről Magyarországon át juthatna el a gáz Ausztriába.
Építőipar: a cégek 40 százaléka tervez áremelést

https://www.napi.hu/ingatlan/epitoipar-epites-bizalmi-index-gki.684480.html
Kéthavi csökkenés után, májusban stagnált a GKI építőipari bizalmi indexének
értéke. A magasépítő cégek kissé derűlátóbbá váltak, míg a mélyépítők kilátásai
valamelyest tovább romlottak.
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Újabb pénzeső érte el az innovatív vállalkozásokat

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ujabb_penzeso_erte_el_az_innovativ
_vallalkozasokat.684559.html
Újabb pénzeső érte el a hazai startupokat: a következő öt évben összesen 75
milliárd, projektenként minimum 200 millió, maximum pedig 1,5 milliárd
forintnyi tőkéhez juthatnak a Közép-Magyarországon kívüli, kevésbé fejlett
hazai régiókban található innovatív vállalatok - hívja fel a figyelmet a Venture
Capitals egy közelgő konferenciája kapcsán kiadott közleményében, amely
szerint a rendezvényen a résztvevők első kézből szerezhetik meg a sikerhez
szükséges információkat és a nélkülözhetetlen szakmai kapcsolatokat.
Brexit: példátlan dolog történt a brit gazdaságban

https://www.portfolio.hu/gazdasag/brexit-peldatlan-dolog-tortent-a-britgazdasagban.324925.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=por
tfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
Tavaly egész évben csökkent a brit gazdaságban végrehajtott beruházások
értéke, ami példátlan nem recessziós időszakokban - mondta a Bank of England
helyettes kormányzója.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
PTI-kilakoltatás: visszaverte az államot a bíróság

https://nepszava.hu/3036604_pti-kilakoltatas-visszaverte-az-allamot-a-birosag
A hatalom ezúttal visszapattant a Fővárosi Törvényszékről, nem lehet egyik
napról a másikra mindenfajta kártalanítás nélkül kilakoltatni a Politikatörténeti
Intézetet.
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Mégsem csak osztrák belügy: Orbán mást mond, mint amit csinál

https://nepszava.hu/3036622_megsem-csak-osztrak-belugy-orban-mast-mondmint-amit-csinal
Míg a miniszterelnök viccel a botrányról, pártja politikusai nyilvános
szerepléseket mondanak le a kampányhajrában.
Strache után felkészül Salvini, Orbán?

https://24.hu/kozelet/2019/05/21/strache-utan-felkeszul-salvini-orban/
Külön kínos, hogy Strache maga hozta szóba a videóban a Népszabadságot
bezáró Heinrich Pecinát, és azt, hogy a befektető „minden magyar médiát
felvásárolt Orbánnak az utóbbi 15 évben és előkészítette neki azokat”.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a Népszavával közölte, nem
indít vizsgálatot, nem foglalkozik „híresztelésekkel”. A lap megkereste a
Gazdasági és Versenyhivatalt is, amely tudatta, jelenleg náluk sincs eljárás.
Hamis próféták

https://nepszava.hu/3036638_hamis-profetak
Nem kérdés, hogy az eddigi legnagyobb csapás az európai populisták számára a
Strache-videó kiszivárogtatása. Bizonyította, amit eddig is tudtunk: csak a
hatalom megszerzése számít nekik, meg a médiatérkép az ő érdekeik szerinti
átalakítása, a gazdaság strómanokkal való feltöltése, akik a pártkasszába
jelentős összegeket csorgatnak vissza. Ezért a célért azonban mindenre
hajlandóak, bárkin és bármin keresztülgázolnak. Mindezt tudtuk tehát, de még
mindig sokan vannak Európában, akik képesek hinni a nacionalizmus,
euroszkepticizmus és bevándorlásellenesség önjelölt prófétáinak.
Trócsányi jelölése: Brüsszelben a vétó is a levegőben van, Orbánt büntetnék

http://www.atv.hu/belfold/20190520-trocsanyi-jelolese-brusszelben-a-veto-isa-levegoben-van-orbant-buntetnek/hirkereso
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A vétó lehetősége is ott van a levegőben Brüsszelben, szimbolikusan Orbán
Viktort büntetnék vele - mondták munkatársunknak a magyar biztos-jelölt
Trócsányi László esélyei kapcsán. Brüsszeli források Deutsch Tamást említik
„tartalékosként”, de Járóka Lívia nevét is hallani. Michel Barnier bizottsági
elnöksége lenne a Fidesz számára a pozitív forgatókönyv?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Összeomlás szélén áll a háziorvosi rendszer

https://szakszervezetek.hu/hirek/18445-osszeomlas-szelen-all-a-haziorvosirendszer
Az összeomlás szélén áll a háziorvosi rendszer. Kevesen vannak, sok köztük az
idős szakember, a fiatalok pedig nem ilyen munkára vágynak.
Ugrott a világörökségi státusz: beruházók prédája lehet a Hajógyári-sziget

https://nepszava.hu/3036629_ugrott-a-vilagoroksegi-statusz-beruhazokpredaja-lehet-a-hajogyari-sziget
Kivette a kormány a világörökségi státuszra javasolt helyszínek közül a
Hajógyári-szigetet. Mintha csak az utat egyengetné egy befektető előtt.
Meglepő dolgot találtak a Bermuda-szigeteken

https://nepszava.hu/3036532_meglepo-dolgot-talaltak-a-bermuda-szigeteken
A földköpeny eddig ismeretlen régióját fedezték fel a Bermuda-szigetek
vulkánkőzeteinek vizsgálata során.

Most akkor dobjam ki a Huawei telefonomat?

https://24.hu/tech/2019/05/20/huawei-okostelefon-hasznalat-felfuggesztesgoogle-android-operacios-rendszer-frissites/
Minden korábbinál keményebb az amerikai-kínai kereskedelmi háború: Donald
Trump feketelistája miatt a Google a jövőben nem működik együtt a kínai
Huawei-jel bizonyos licencek ügyében, így a kínai céget gyakorlatilag elvágják az
Android fontos szolgáltatásaitól. De mit jelent ezt a gyakorlatban egy átlagos
felhasználó számára?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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