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SZAKSZERVEZET
Félpályás útlezárással követeli a Vasas, hogy a Suzuki hagyjon fel a törvénysértéssel

https://merce.hu/2019/05/25/felpalyas-utlezarassal-koveteli-a-vasas-hogy-asuzuki-hagyjon-fel-a-torvenysertessel/
Ahogy arról korábban már mi is írtunk: a héten nem engedték be a Vasas
Szakszervezeti Szövetség képviselőit a Suzuki gyárba. Márpedig a Munka
törvénykönyve kimondja, hogy ahol akár csak egyetlen szakszervezeti tag is
van, oda bizony joga van bemenni a szakszervezetnek.
Sztrájk lefújva: mégsem szüntetik be a munkát a pedagógusok

http://www.atv.hu/belfold/20190527-sztrajk-lefujva-megsem-szuntetik-be-amunkat-a-pedagogusok/hirkereso
A PDSZ közleményben mondta le a május végére tervezett munkabeszüntetést,
de továbbra is harcolnak azért, hogy szabadon lehessen sztrájkot szervezni a
közszférában is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Fizetésemelés, de miből?

https://nepszava.hu/3037134_fizetesemeles-de-mibol
Ha a költségek felét elviszi a bér, nehéz emelni a fizetéseket – panaszkodnak a
cégek. A munkaerőhiány miatt mégis kénytelenek rá.
Egyik napról a másikra veszítheti el munkáját 330 ezer magyar melós

https://www.penzcentrum.hu/karrier/egyik-naprol-a-masikra-veszitheti-elmunkajat-330-ezer-magyar-melos.1078507.html
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2018-ban a magyar dolgozók 7,3 százaléka számított ideiglenesen alkalmazott
munkaerőnek, ez körül-belül 330 000 munkavállalót jelent. Nekik gyakorlatilag,
határozott idejű munkaszerződésük okán meg vannak számlálva a napjaik,
hiszen ha lejár a kontraktus, könnyen lehet, hogy örökre elveszítik addig végzet
munkájuk.
Rengeteg diákot keresnek: 480 ezres fizetés, végzettség sem kell

https://www.penzcentrum.hu/karrier/rengeteg-diakot-keresnek-480-ezresfizetes-vegzettseg-semkell.1078487.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentru
m_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Nemsokára vége az érettségiknek, és hamarosan a főiskolai vizsgaidőszaknak is,
így a diákoknak ideje elkezdeniük gondolkodni azon, miből fedezik a nyaralást,
a nyári fesztiválokat, vagy az őszi szemeszter költségeit. A Magyarországi
Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége szerint a 15 és 24 év
közötti diákok fele vállal munkát tanulmányai mellett. 2019 első negyedévében
az országos munkaerőpiaci helyzettel összhangban tovább nőttek az órabérek a
diákmunkaszegmensben.
Dávid Ferenc: szégyellem, hogy nem tiltakoztam hangosabban

https://piacesprofit.hu/gazdasag/david-ferenc-szegyellem-hogy-nemtiltakoztamhangosabban/?fbclid=IwAR14J3VLqtGkiNpeeBQM9srsAsdi1AVpg8Seeh3xEClo
WlZ0BZ-YvefX3x0
A jelenlegi munkaerő-piaci helyzet felébresztette a cégeket, az érdekképviseleteket, de a gazdaságpolitikai irányítókat is. Ugyanakkor a mostani
munkaerő-hiánynak az elmúlt évek-évtizedek elhibázott döntései, elszalasztott
lehetőségei ágyaztak meg – véli Dávid Ferenc közgazdász, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) volt főtitkára.

Karriert épít vagy karriert rombol a közös étkezés a munkahelyen?

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/karriert-epit-vagy-karriert-rombol-akozos-etkezes-a-munkahelyen/
A munkahelyi közös étkezések során tanúsított viselkedésünk, az étkezés
kötetlen jellege miatt nagyon sok mindent elárulhat rólunk, olyan dolgokat is,
amelyekre nem is gondolnánk – és ezek a dolgok, a karrierünk későbbi
alakulására is meglepő hatással lehetnek.
A termelést már gépesítettük, most a szellemi munkán a sor

https://www.portfolio.hu/vallalatok/a-termelest-mar-gepesitettuk-most-aszellemi-munkan-asor.325473.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign
=link&fbclid=IwAR0y-zbhX5fR5-XouSb5xH3UnyTNTy8bqlVou1CjN8CfiqZZIMhOt1i58Y
Ha nem készülünk fel a mesterséges intelligencia integrálására, a rendszerek
könnyen dehumanizálódhatnak, és az embert helyettesíteni fogja a gép hangzott el a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciáján.
Csath: Európának magasan képzett munkavállalókra van szüksége

https://szakszervezetek.hu/hirek/18512-csath-europanak-magasan-kepzettmunkavallalokra-van-szuksege
Technológiai változás zajlik a világban, egyre inkább a magasan kvalifikált
dolgozókra lesz szükség, a robotizáció elterjedésével az alacsonyabban képzett,
egyszerűbb munkákat végző emberek el fogják veszíteni az állásukat - mondta
Csath Magdolna közgazdász az M1 aktuális csatornán szombaton.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Nehéz helyzetben a közétkeztetők

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/nehez-helyzetben-a-kozetkeztetok2-1533530/
Az árajánlat összegének kizárólagossága ellen érvelnek, és a minőségi
kritériumok fontosságára igyekeznek rávilágítani a közbeszerzéseknél azok a
cégek, amelyek európai érdekvédelmi szervezete, a FoodServiceEurope a
szektorra szabott ajánlásokat tartalmazó európai kézikönyv összeállításán
dolgozik.
Milliárdos téteket vonz a magyar bajnokság

https://www.vg.hu/gazdasag/sportgazdasag/milliardos-teteket-vonz-a-magyarbajnoksag-2-1533740/
A 2018–2019-es NB I.-es labdarúgószezonban átlagosan több mint 200 ezer
fogadást regisztrált mérkőzésenként a Szerencsejáték Zrt., a játékosok markát
pedig összesen csaknem 4,2 milliárd forint nyeremény ütötte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Orbán a Bildnek: A rabszolgatörvény működik, a „kaszinókapitalizmust” nem
szeretjük

https://merce.hu/pp/2019/05/24/dk-s-es-lmp-s-kampanyzaro-ir-es-csehvalasztas-az-ep-valasztas-masodik-napjan-percrol-percre-a-mercen/orban-abildnek-a-rabszolgatorveny-mukodik-a-kaszinokapitalizmust-nemszeretjuk/?fbclid=IwAR1nlHtW8n0UeaQIOvqfoXSFnUCBBRbgpXN9333JtbjXrNlnv2A3NP2LUU

5

6

Orbán Viktorral jelent meg interjú a német Bild mai számában. Európa
legnagyobb példányszámban megjelenő újságja Európa legellentmondásosabb
miniszterelnökeként mutatta be Orbánt, és többek közt az európai politikai
viszonyokról, a magyar médiahelyzetről és a rabszolgatörvényről kérdezte.
A legszegényebb településeken közel 100 százalékot ért el a Fidesz

https://nepszava.hu/3037407_a-legszegenyebb-telepuleseken-kozel-100szazalekot-ert-el-a-fidesz
Átlagosan a lakosság 93,5 százaléka szavazott a kormánypártra az ország tíz
legszegényebb településén. A "migránsoktól" félnek akkor is, ha sokszor nem
csak munka, de vezetékes víz sincs.
Ők veszik fel a munkát Brüsszelben Magyarország EP-képviselőiként

https://www.hrportal.hu/c/ok-veszik-fel-a-munkat-brusszelben-magyarorszagep-kepviseloikent-20190527.html
21 magyar képviselő dolgozik majd Brüsszelben az Európai Parlament
képviselőjeként - írja a ma.hu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Felháborította az akadémiai dolgozókat Palkovics nyilatkozata

https://hirklikk.hu/kozelet/felhaboritotta-az-akademiai-dolgozokat-palkovicsnyilatkozata/350814/
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) elvárja, hogy minisztérium tartsa
tiszteletben a Magyar Tudományos Akadémia és a minisztériumi delegáltak
közötti tárgyalások eredményeként létrejött megállapodásokat, illetve azt a

törvényi rendelkezését, amely szerint a kutatóhálózat átszervezése az
Akadémia Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.
A Pasaréti templomban megmondták a híveknek, hogy kit ne támogassanak a
szavazáskor

https://hvg.hu/itthon/20190526_A_Pasareti_templomban_kihangositva_mond
tak_meg_a_hiveknek_hogy_kit_ne_tamogassanak_a_szavazaskor?s=hk
A vasárnapi istentiszteleten Kálmán Peregrin plébános arra kérte híveit, hogy
katolikus erkölcsük szerint szavazzanak, és ne támogassanak olyan
csoportosulást, amely nem támogatja a gyermeknevelés szabadságát. Az
utcafrontra is kihangosított misén Áder János is részt vett.
Orbán Viktor elszámolhatta magát

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/orban-viktor-elszamolhattamagat.684955.html
A világsajtó egybehangzó véleménye szerint elmaradt a radikális jobboldal
áttörése az európai parlamenti választásokon, a centrum viszont sokszínű lett,
ami az egyik értékelés szerint nem jó hír a Fidesznek és Magyarország
miniszterelnökének.
A Mediaworks-portálok a saját Facebook-oldalukon ájultak be a Fidesz-győzelemtől

https://hvg.hu/itthon/20190527_mediaworks_hungary_zrt_ep_valasztas_veol
_feol_hirportalok_fidesz?s=hk
A Veol, a Teol, a Beol, a Szoljon és a többi, szintén a Mediaworkshöz tartozó
megyei napilap Facebook-oldalán is ugyanaz a felvezető, valamint cikk jelent
meg a vasárnapi EP-választás után.
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Négy és fél év alatt több mint 5500 orosz eredetű álhír

https://index.hu/kulfold/eurologus/2019/05/25/az_oroszok_mar_a_matixban_
vannak_alhir_orosz_kreml_dezinformacio/
Választási kampámyokban az orosz félretájékoztatási felelősök elképesztő
tempót diktálnak, de ha nincs éppen választás, akkor sem pihennek. A Kremlbarát dezinformációs gépezet kiterjedt és jól szervezett apparátussal dolgozik,
elsősorban a közösségi médiát kihasználva állítanak valótlanságot, vagy valós
dolgokat ferdítenek el.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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