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SZAKSZERVEZET
Nem engedték be a Vasas szakszervezetiseket

https://boldoguljtatabanyan.blog.hu/2019/05/22/labbal_tiporja_az_
esztergomi_suzuki_a_dolgozok_jogait_nem_engedtek_be_a_vasas_s
zakszervezetiseket?fbclid=IwAR27Ws-MrMpxiNpUP0DZGezsEIS4K4j2HcxAI2NawqvOSXoKCkmWvigdMs
A szakszervezetisek kora délután szeretettek volna bemenni a gyár
területére, amit a biztonsági szolgálat megakadályozott, mondván, ők
nem kaptak utasítást arra vonatkozóan, hogy beengedjék a Vasas
tagjait a gyár területére. Még akkor sem, ha törvényileg joguk lenne
bemenni.
__________________
https://merce.hu/2019/05/22/nem-engedtek-be-a-szakszervezeteta-suzuki-gyarba/?fbclid=IwAR2fpc7i9QYbH55Tm20D23KBzKTVGK5Y3njud_1UJ3TnLHQV-fwKG-REHI
__________________
https://www.facebook.com/vasasok/videos/438238936739040/
Weber elárulta, miért nem zárták ki a Fideszt a Néppártból

https://hvg.hu/itthon/20190522_Weber_elarulta_miert_nem_zartak
_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol?s=hk
Frans Timmermans pedig arról beszélt, miért kellett ablak nélküli
irodában találkoznia szakszervezeti vezetőkkel Budapesten. - „Az
volt a kérésük, hogy senkinek se mondjuk el, hol lesz a találkozó, a

2

helyiségnek ne legyen ablaka. Két meghívott pedig állítólag azért nem
jött el, mert telefonhívást kaptak a kormánytól, amiben arra
figyelmeztették őket, hogy ne találkozzanak velem” – mondta az
újságírónak Timmermans.
Sztrájkra készül az ország legnagyobb általános iskolája

https://nepszava.hu/3036823_sztrajkra-keszul-az-orszag-legnagyobbaltalanos-iskolaja
A veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola 138 fős
tantestületéből 116-an támogatják a május 29-i munkabeszüntetést.
-------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA

Bezár egy magyarországi fehérneműgyár - kétszáz ember kerül utcára

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/pasha-dombovarfehernemu-gyar-bezaras.684695.html?fbclid=IwAR0rys8nQorjOpjAJENu-Ju2OVjbCf4bLAD1XX3G5eXx3n2Yu5D5-YGwws
Megszünteti termelését a francia tulajdonú, női fehérneműket gyártó
Pasha Kft. Dombóváron, a cég kétszáz dolgozót bocsát el - adta hírül a
társaság.
Az ukrán bérektől is elmaradunk lassan

https://www.klubradio.hu/adasok/az-ukran-berektol-is-elmaradunklassan-107463
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Ukrajna - Új törvény lesz a nemzetiségi oktatásról, és addig örüljünk,
amíg van olcsó munkaerő. A választási csalásokról, a kárpátaljaiak
buszoztatásáról sajátos véleménye van a külügyi államtitkárnak.
Megvan a legfrissebb NAV-lista a feketén foglalkoztatókról

https://www.origo.hu/gazdasag/20190522-megvan-a-legfrissebbnav-feketelista-a-feketenfoglalkoztatokrol.html?utm_source=hirkereso
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közli a
be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók listáját és a
nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók listáját.
A feketén foglalkoztatók listája most újra frissült, ebben
ellenőrizhetők a hazai gazdasági társaságok.
Figyelmeztet a PM: a munkakörök 80-90%-ában kellenek majd digitális készségek

https://www.portfolio.hu/gazdasag/figyelmeztet-a-pm-amunkakorok-80-90-aban-kellenek-majd-digitaliskeszsegek.325247.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medi
um=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legújabb
kutatásai szerint a munkakörök 80-90 százalékában van szükség
digitális kompetenciákra és a jövőben az ipari vállalatok mintegy 85
százaléka fogja digitalizálni a folyamatait - mutatott rá a szervezet
párizsi miniszteri értekezletét követően kiadott közleményben Gion
Gábor, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkár.

A magyar IT szakemberek közel fele külföldre költözne

https://autopro.hu/szolgaltatok/A-magyar-IT-szakemberek-kozelfele-kulfoldre-koltozne/30507/
Magyarországon az IT szakemberek 43 százaléka menne külföldre egy
jobb munka reményében. Jóval többen, mint az egyéb területeken
dolgozók, ahol 35 százalékos ez az arány – derül ki a Boston
Consulting Group (BCG), egy nemzetközi HR hálózat, a The Network,
és a Profession.hu közös kutatásából.
-------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG

Az európai cégek egyharmada ráfázik az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra

https://hvg.hu/kkv/20190522_Az_europai_cegek_egyharmada_rafazi
k_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haborura?s=hk
Sokan bíztak abban, hogy Trump büntetővámjai előnyös helyzetbe
hozhatják az európai cégeket, de ez nem jött be- nyilatkozta a
Kínában működő európai kereskedelmi kamara alelnöke a Deutsche
Wellének. Charlotte Roule asszony egy felmérést ismertetett, amely
585 Kínában működő európai vállalat vezetőinek a véleményét
foglalta össze a kereskedelmi háborúról és annak a globális
gazdaságra gyakorolt hatásáról.
Elképesztő áron béreltek béreltek luxusautókat Rogánék

https://nepszava.hu/3036923_elkepeszto-aron-bereltek-bereltekluxusautokat-roganek
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A fideszes csúcsvezető több százezres bérleti díjat fizethetett olyan
flottás autók után, amik a vagyonbevallásában sem szerepeltek.
Valóra válik a kormány régi álma

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/fegyver-loterepites.684735.html
Lassan, de biztosan elindul a folyamat, amelynek végén Magyarország
egyetlen megyei és járási székhelye sem marad lőtér nélkül - számolt
be az Index.
Fontot küld a gyerek Angliából? Váltsa be!

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/deviza-arfolyam-angolfont-forint.684740.html
Éves mélypontja felé lökte a fontot a Nagy-Britanniában kibontakozó
kormányválság: a befektetők azért szabadulnak a brit valutától, mert
a miniszterelnök lemondatása nyomán újra napirendre kerülhet a
szigetország kaotikus távozása az EU-ból.
A nyomozás alatt sem pihen a Simonka-féle pénzszivattyú

https://nepszava.hu/3036911_a-nyomozas-alatt-sem-pihen-asimonka-fele-penzszivattyu
A politikus viselt dolgait már javában kutatta a rendőrség, amikor a
körei újabb több tízmilliós uniós támogatáshoz juthattak.

Száguldanak a bérek a lengyeleknél

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/szaguldanak_a_berek_a
_lengyeleknel.684673.html
A várnál gyorsabban növekedett az átlagbér Lengyelországban - a
közgazdászok egyelőre csak találgatják az okát, mert a megszokott
körülmények nem indokolják a gyorsulást.
Trump lábon lövi magát a Huaweijel

https://nepszava.hu/3036896_trump-labon-lovi-magat-a-huaweijel
A globalizáció világában csak áldozatai vannak az amerikai elnök
Huawei elleni protekcionista intézkedéseinek.
-------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
A Guardian elemzője: Orbán rég nem volt olyan rossz helyzetben, mint most

https://hvg.hu/itthon/20190523_A_Guardian_elemzoje_Orban_reg_
nem_volt_olyan_rossz_helyzetben_mint_most?s=hk
A magyarok antiszemiták, Orbán Viktor egységesíthetné az európai
radikális jobboldalt, Magyarországot foglyul ejtette a szélsőjobb – egy
sor meredek állítást fogalmazott meg a Népszavának Cas Mudde
politológus. - Magyarországról azt mondja Mudde, ez az első ország,
amit a radikális jobboldal foglyul ejtett – azért, mert könnyű
megragadni a hatalmat az egykamarás parlament és az aránytalan
választási rendszer miatt.
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Mégsem jönnek haza a magyarok?

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ksh-kivandorlasstatisztika.684741.html
Súlyos módszertani bajok vannak a ki- és bevándorlók adatainak
összesítésekor - mondta Katona Tamás, a KSH volt elnöke a
Népszavának.
Lex Czeglédy: Lezúzná a képviselők mentelmi jogát Kósa Lajos és Kocsis Máté

https://nepszava.hu/3036925_lex-czegledy-lezuzna-a-kepviselokmentelmi-jogat-kosa-lajos-es-kocsis-mate
Mostantól elég, ha a roppant független ügyészség vádat emel.
-------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK

Több ezres a várólista, de csak 153-an kerültek be egy év alatt idősotthonba

https://hvg.hu/itthon/20190522_Tobb_ezres_a_varolista_153an_ker
ultek_be_egy_ev_alatt_idosotthonba?fbclid=IwAR2s_LeP__D6fo5URJ8ZgzjwIICu3KGzgE0Rj4Ru6VE3gpDdwhGiqU97-o
A pszichiátriai betegek otthonában, a fogyatékosok otthonába, a
szenvedélybetegek otthonában, és a hajléktalanszállókon, éjjeli
menedékhelyeken ellátottak száma csökkent is.
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A felvételizők 55 százalékának nincs középfokú nyelvvizsgája

https://szakszervezetek.hu/hirek/18482-a-felvetelizok-55szazalekanak-nincs-kozepfoku-nyelvvizsgaja
Jövőre kötelező lesz egy középfokú nyelvvizsga az egyetemi
felvételihez. Mekkora a veszélye annak, hogy a szigorítás miatt sokan
kiszorulnak majd a felsőoktatásból?
Fontos változás, elkobozhatják a külföldön élő magyarok autóját

https://www.origo.hu/auto/20190522-fontos-valtozaselkobozhatjak-a-kulfoldon-elo-magyarokautojat.html?utm_source=hirkereso
Becslések szerint 8-10 ezer magyar állampolgár él és dolgozik
Olaszországban. Őket érinti igazán a tavaly év végén hatályba lépett,
nem olasz rendszámú autók használatára vonatkozó jogszabálymódosítás.
A te nevedet is elviszi a NASA a Marsra – csak jelentkezned kell

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-te-nevedet-is-elviszi-anasa-a-marsra-csak-jelentkezned-kell/
Egy kis chipre 'vésik' fel elektronsugárral, cserébe még menő
beszállókártyát is adnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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