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SZAKSZERVEZET
Juncker: a szavazóurnáknál kell megfelelő választ adni a radikális jobboldali
veszéllyel szemben

https://pestisracok.hu/juncker-a-szavazournaknal-kell-megfelelo-valaszt-adnia-radikalis-jobboldali-veszellyel-szemben/
“Fontos világossá tenni az elkövetkezendő évtizedekre és az EP-választásokra
tekintettel, hogy a szakszervezetisek, a szociáldemokraták, a
kereszténydemokraták és sokan mások közülünk egy emberként fognak
szembenézni a szélsőjobboldal veszélyével” – jelentette ki Juncker az Európai
Szakszervezetek Szövetsége (ETUC) kongresszusának megnyitóján Bécsben.
“Ez kötelességünk” – mondta az EB elnöke. Az EB elnöke a sajtónak ezt
követően adott rövid nyilatkozatokban hangsúlyozta: a szavazóurnáknál kell
“megfelelő választ” adni a radikális jobboldal jelentette veszéllyel szemben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Kiderült: ennyire bíznak saját munkahelyükben a magyar dolgozók

https://www.penzcentrum.hu/karrier/kiderult-ennyire-biznak-sajatmunkahelyukben-a-magyardolgozok.1078359.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzc
entrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Az év végén mért magas értékhez hasonlóan, az idei első negyedévben is 68
pontos értéket vett fel a munkavállalói bizalmi index a hazai dolgozók körében.
Az egy évvel korábban mért adatokhoz képest enyhén emelkedett a legtöbb
részmutató, vagyis éves szinten fokozatosan nő azok aránya, akik szerint még
sokáig fennmarad az őket foglalkoztató cég, valamint a pozíció, amelyben
dolgoznak.
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Pénzbüntetéssel megúszta a tésztakészítő üzem gondatlan ügyvezetője

https://index.hu/belfold/2019/05/21/miskolc_tesztagep_uzemi_baleset/
Gondatlansága miatt elítélték a miskolci sütőipari cég ügyvezetőjét, aki
beosztottja többszöri figyelmeztetése ellenére se javíttatta meg a tésztakészítő
gépet és emiatt alkalmazottja balesetet szenvedett, leszakadt a keze.
Komjáthi Imre: A kormány bűne, hogy romlik a munkavédelem állapota

https://merce.hu/2019/05/21/komjathi-imre-a-kormany-bune-hogy-romlik-amunkavedelem-allapota/
Nem az Európán kívüli vendégmunkások ellen lép fel, hanem a magyar
munkavállalók mellett áll az MSZP – nyilatkozta Komjáthi Imre hétfőn reggel az
ATV-n.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Időzített bomba az infláció? A nyugdíjasok bukhatják a legtöbbet az élelmiszerek
drágulásán

https://magyarhang.org/gazdasag/2019/05/21/idozitett-bomba-az-inflacio-anyugdijasok-bukhatjak-a-legtobbet-az-elelmiszerek-dragulasan/
Közel hét éve, 2012 decembere óta nem volt olyan magas a magyarországi
infláció, mint idén áprilisban. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan
3,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, márciushoz viszonyítva
pedig 0,9 százalékkal nőttek – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
adataiból. A közvetlen okok között lehet olyan külső tényezőket emlegetni,
mint az olaj-, az energia- vagy az üzemanyagárak emelkedését, de igazából az
az aggasztó, hogy mélyreható folyamatok indulhattak meg a magyar
gazdaságban is.
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ÁSZ-elnök: bejött a gazdaságfehérítés, van lehetőség az adócsökkentésre

https://privatbankar.hu/makro/asz-elnok-bejott-a-gazdasagfeherites-vanlehetoseg-az-adocsokkentesre-326250
Domokos László szerint a munkára rakódó közterhekből lehetne faragni, de a
fogyasztási típusú adók mérséklésétől óva intene.
Elege lett a magyar mutyiból Brüsszelnek, ezermilliárdos támogatást is
visszakérhetnek

https://nepszava.hu/3036715_elege-lett-a-magyar-mutyibol-brusszelnekezermilliardos-tamogatast-is-visszakerhetnek
A kormány tíz százalékos korrekciót próbál elérni, de az Európai Bizottság ennél
jóval komolyabb büntetést is kiróhat a szabálytalanságoktól hemzsegő uniós
közbeszerzések miatt.
Hogyan változott az évek során a 100 leggazdagabb magyar rangsora és vagyona?

https://atlatszo.hu/2019/05/22/hogyan-valtozott-az-evek-soran-a-100leggazdagabb-magyar-rangsora-es-vagyona/
A korábban Napi Gazdaság, az utóbbi években a Napi.hu által kiadott “100
leggazdagabb magyar” adatait összegyűjtve kielemeztük, hogy a rangsor első,
2002-es megjelenése óta mennyivel nőtt az összvagyonuk, kik az állandó
szereplők, kik az újak, és hova tűntek a régiek.

Bejegyezték Tiborcz luxusszállós érdekeltségeinek összevonását

https://nepszava.hu/3036675_bejegyeztek-tiborcz-luxusszalloserdekeltsegeinek-osszevonasat
A Dorottya Investment Zrt. 22,7 milliós, ugyancsak negatív vagyona ezzel a
lépéssel 783 milliós pozitívumba fordulhat.
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Csaknem 18 millióból tartanak csapatépítő tréninget az új paksi blokkokat
építőknek

https://nepszava.hu/3036674_csaknem-18-milliobol-tartanak-csapatepitotreninget-az-uj-paksi-blokkokat-epitoknek
Összesen 17 850 000 forintot fordít a feladatra az atomcég. - A Paks II Zrt. az
ESC Club Kft.-vel kötött keretszerződést a munkaerő állomány részére
csapatépítő tréning lebonyolítására „a társasági és szervezeti adottságok
figyelembe vételével” 2019-re – vette észre az mfor.hu.
Nagyszülői gyed: nem jár mindenkinek

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nagyszuloi-gyed-itt-vannak-areszletek.684659.html
Az a nagyszülő kaphatja meg, aki még dolgozik, de a munkát - ha csak nem az
otthonában végzi - fel kell adnia a gyerekfelügyeletért cserébe - derül ki a
kormány által benyújtott javaslatból.
Öregedés, a nők előretörése és gazdasági növekedés - Ez Németország az elmúlt
hetven évben

http://profitline.hu/Oregedes-a-nok-eloretorese-es-gazdasagi-novekedes---EzNemetorszag-az-elmult-hetven-evben-393307
Öregedés, népességnövekedés, a nők munkaerőpiaci előretörése és a gazdaság
folyamatos, nagymértékű bővülése jellemezte Németországot az utóbbi hetven
évben a szövetségi statisztikai hivatal kedden közölt összeállítása szerint,
amelyet az alaptörvény elfogadásának évfordulója alkalmából készítettek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÖZÉLET
Kemény bírálatot kaptak Orbánék Strasbourgból

https://nepszava.hu/3036632_kemeny-biralatot-kaptak-orbanek-strasbourgbol
Sürgősen fel kell számolni a jogsértéseket Magyarországon, mert aláássák a
jogállamot és a jogvédő rendszert - állítja az Európa Tanács emberi jogi biztosa,
Dunja Mijatović abban a jelentésben, amely a februári magyarországi
látogatásáról készült.
Bevándorlóországot csinált Orbán Magyarországból

https://nepszava.hu/3036718_bevandorloorszagot-csinalt-orbanmagyarorszagbol
Miközben a kormány szóban az „idegenekkel” harcol, valójában egyik EU-s
tagállamba sem olyan könnyű betelepülni, mint Magyarországra. Arányaiban
többen érkeztek hozzánk az elmúlt években, mint amennyi embernek
Németország 2015-ben menedéket adott.
Az ország nagyja, de még a fideszesek többsége is támogatja az európai
ügyészséghez való csatlakozást

https://nepszava.hu/3036771_az-orszag-nagyja-de-meg-a-fideszesektobbsege-is-tamogatja-az-europai-ugyeszseghez-valo-csatlakozast
58 százalék van a csatlakozás mellett, és mindössze 25 ellene. Mikor a Fidesz
még ellenzékben volt, és volt EP-választási programja is, abban is szerepelt az
ügyészség létrehozásának szükségessége.
Szigorodtak az erkölcsi bizonyítvány bekérésének szabályai

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/szigorodtak-az-erkolcsi-bizonyitvanybekeresenek-szabalyai/
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Az adatvédelmi törvény módosította a Munka törvénykönyvét is, így az új
munkajogi normák alapján a foglalkoztatók már csak szigorú feltételeknek
megfelelve kérhetik be alkalmazottjaiktól az erkölcsi bizonyítványukat - hívták
fel a figyelmet az Írisz Office adótervezői.
Strache-botrány: magyar szál, sokasodó kérdésekkel

https://nepszava.hu/3036736_strache-botrany-magyar-szal-sokasodokerdesekkel
Noha Strache kijelentései alátámasztják azt, amit eddig is tudtunk, jogi
következménye aligha lehet.
Aggasztó orosz kapcsolat - külügyminiszter maradt Karin Kneissl az osztrák
kabinetben

https://nepszava.hu/3036709_aggaszto-orosz-kapcsolat-kulugyminisztermaradt-karin-kneissl-az-osztrak-kabinetben
Átalakította kormányát Sebastian Kurz. Ígéretének megfelelően menesztette
szabadságpárti minisztereit. Egy kivétellel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Háziorvoslás – Csak 19 pont

https://www.klubradio.hu/adasok/haziorvoslas-csak-19-pont-107421
Az összeomlás szélén áll a háziorvosi rendszer. Kevesen vannak, sok köztük az
idős szakember, a fiatalok pedig nem ilyen munkára vágynak.
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Daganatos beteg kilakoltatásán élcelődött a barcsi KDNP-s alpolgármester

https://nepszava.hu/3036706_daganatos-beteg-kilakoltatasan-elcelodott-abarcsi-kdnp-s-alpolgarmester
Szalai Balázs megnyilvánulása komoly felháborodást váltott ki, felszólították,
hogy azonnal mondjon le, s vonuljon ki a közéletből.
Népszavazás lesz Horvátországban a nyugdíjkorhatár miatt

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/05/12/horvatorszag-nepszavazasnyugdijkorhatar/?fbclid=IwAR2LNQfj_zcOJxtZzW_JIyKKFXfDia0Z0d4YUyOzIgR5Z
gkWAdpSOYPKRKg
Elegendő, a szükségesnél jóval több aláírást gyűjtöttek össze a szakszervezetek
Horvátországban annak a népszavazásnak a kiírásához, amellyel azt szeretnék
elérni, hogy a kormány állítsa vissza a 67 évre megemelt nyugdíjkorhatárt 65
évre - közölte a helyi sajtó vasárnap.
Katasztrofális a romlás, a legjobb diákok is megszenvedik

https://szakszervezetek.hu/hirek/18464-katasztrofalis-a-romlas-a-legjobbdiakok-is-megszenvedik
A magyar közoktatásban zajló privatizáció és annak hatásai – ez a címe a
hamarosan megjelenő tanulmánynak, melyet Ercse Kriszta és Radó Péter
oktatáskutatók jegyeznek. Ők voltak Pikó András vendégei a Klubrádiónál a
Reggeli személyben, ahol többek közt arról beszéltek, az egyházi iskolák kiemelt
állami támogatása csak mélyíti a társadalmi szakadékokat, miközben brutálisan
romlik a diákok tanulási eredménye. Ma a magyar iskolásoknak már csak 2-5
százaléka képes a fejlett országokban élő diákok színvonalán teljesíteni.
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Félmilliót lehet kérni ősztől nyelvtanulási diákhitelként

https://hvg.hu/itthon/20190520_Felmilliot_lehet_kerni_osztol_nyelvtanulasi_d
iakhitelkent?fbclid=IwAR0NxPNnc3atOqK9DZnnvHdNHaxrdYv_iOBsFdfTjaB5vSn
KxEQb-ihZV34
Azt nem ellenőrzik, hogy ki mire költi a pénzt, vagy hogy hogyan tanulja meg az
adott nyelvet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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