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SZAKSZERVEZET
A MASZSZ határozottan tiltakozik, hogy a Suzuki nem engedte be a gyárba a
szakszervezeti képviselőket

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/05/28/a_maszsz_hatarozottan_tiltakozik_
hogy_a_suzuki_nem_engedte_be_a_gyarba_a_szakszervezeti_kepviseloket?fb
clid=IwAR27BzEWRc6pg8f-ljB2qDNl0bL3gozj5bJnrME0i2ZsbpG1JjbyO6Yhvik
Nem engedték be a Suzuki esztergomi gyárába a szakszervezeti képviselőket,
ami ellentétes a hazai joggal és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO)
normáival is. A Magyar Szakszervezeti Szövetség ezért ma a Nemzeti ILOtanácshoz fordul.
A Suzuki inkább másik úton vitte ki a gyárból a dolgozóit, hogy ne lássák a
szakszervezet tiltakozását

https://merce.hu/2019/05/28/a-suzuki-inkabb-masik-uton-vitte-ki-a-gyarbol-adolgozoit-hogy-ne-lassak-a-szakszervezettiltakozasat/?fbclid=IwAR0oRoQPy9ugWeJ4X_zJpdS3x306L1eHdRMUZorw9GVrbg2imZDhy0RKzI
Ahogy azt délelőtt megírtuk: ma félpályás útlezárással tiltakozott a Vasas
Szakszervezeti Szövetség a Suzuki esztergomi gyárának bejáratánál, mert a cég
törvénytelen módon nem engedte be őket, hogy találkozhassanak a helyi
alapszervezet tagjaival, korábban pedig minden indoklás nélkül rúgták ki az
alapszervezet titkárát.
A kormányhoz fordul Suzuki-gyárból kizárt szakszervezeti szövetség

https://nepszava.hu/3037604_a-kormanyhoz-fordul-suzuki-gyarbol-kizartszakszervezeti-szovetseg
A MASZSZ törvénytelen eljárásról beszél, az Orbán-kabinettől és az ENSZ
szervezetétől kér segítséget.
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Átcsúszhat a pedagógusok sztrájkja a következő tanévre, a PDSZ türelmet kér

https://merce.hu/2019/05/28/atcsuszhat-a-pedagogusok-sztrajkja-akovetkezo-tanevre-a-pdsz-turelmet-ker/
Ahogy azt mi is megírtuk tegnap: az utolsó pillanatban fújta le a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) holnapra tervezett sztrájkját.
PDSZ: jogtalanul akadályozzák a sztrájkot

https://infostart.hu/belfold/2019/05/28/pdsz-jogtalanul-akadalyozzak-asztrajkot
Jogi okok miatt nem valósulhat meg szerdán a Pedagógusok Demokratikus
Szervezete által szervezett ágazati sztrájk - tudtuk meg a szervezet elnökétől.
Szűcs Tamás azt mondja, végső esetben nemzetközi bíróság előtt kívánják
igazolni, hogy Magyarországon a közszférában lehetetlen munkabeszüntetést
szervezni.
Az ÉSZT kompromisszumra kéri a kormányt az MTA ügyében!

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18548-az-eszt-kompromisszumrakeri-a-kormanyt-az-mta-ugyeben
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) megdöbbenéssel olvasta azokat
a sajtóinformációkat, amelyek szerint a kormány, figyelmen kívül hagyva a
tudományos élet véleményét, parlamenti erőfölényével visszaélve, einstandolja
a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatát.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Ezreket tett az utcára a kormány

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/miniszterium-elbocsatas-kormanykozigazgatas.685080.html?fbclid=IwAR3__C5BO0ighTQynuYwCxg4zUb3rdHOvj
sosIrI6TU4k_g2qerNyP8PchM
Váratlanul kiderült, hogy jelentős létszámleépítés volt a közigazgatásban, de
akik az utcára kerültek, nem fogják érdemben enyhíteni a munkaerőhiányt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Túladóztatják a magyarokat: 200 ezres bruttó bérből csak 110 ezret vihet haza a
dolgozó

https://nepszava.hu/3037647_tuladoztatjak-a-magyarokat-200-ezres-bruttoberbol-csak-110-ezret-vihet-haza-a-dolgozo
A magyar költségvetés még mindig kiemelkedően magas, 45 százalékos
elvonást alkalmaz a bérekből.
Mit bukhat a gyedet választó nagyszülő?

https://www.azenpenzem.hu/cikkek/mit-bukhat-a-gyedet-valasztonagyszulo/5885/
A legfrissebb átlagbér 41,5 százalékát bukhatja el az ennyit kereső nagyszülő,
ha unokájával gyedre vonul – számolta ki az Azénpénzem.hu. A nyugdíját
azonban egy ilyen, jövőre választható lépés kalkulációink szerint mintegy 1,5
százalékkal csökkentheti. A megkezdett parlamenti vitából kiderült: a
szabályozás később kiegészülhet még.
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10 százalékkal drágább lett a rántott hús a SZÉP-kártya és a béremelés miatt

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/05/28/dragulas-etkezde-szep-kartyavendeglo/?fbclid=IwAR2GjFlsBi70eyLyr3HsPZDmZR0OmHnEKB9um4Y07dfZ3l1f
NUFQe-_ovVE
A költségek drasztikus emelkedésével, konkrétan a járulékok, a munkabér és a
Fidesz-kormány által bevezetett SZÉP-kártyákra fizetendő jutalék
növekedésével indokolta vendégeinek egy budapesti belvárosi irodaház
étkezdéje, miért kényszerül 10 százalékos áremelésre. Egyik olvasónk küldte be
a kifüggesztett magyarázatot, amiből az derül ki, hogy a drágulás egy részéért
egy kormányrendelet a ludas. Az emelés zöme egy nemrég gründolt
alapítványba folyik.
Érkezik a pünkösdi ajándékcsomag a 60 év felettieknek - de nem mindenkinek

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/nyugdij-nyugdijas-ajandek-punkosd60-ev-feletti-ujbuda.685061.html?fbclid=IwAR2BMeNvDhj1ICm1_kGtjUSpLIXEnP2w1EdJwuwLaBQywNfPptSllKmkvo
Ingyenes pünkösdi ajándékcsomagot kínál a 60 év feletti lakosoknak Budapest
XI. kerületének önkormányzata.
A Babaváróval együtt érkezik a hitelszigorítás

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18534-a-babavarovalegyutt-erkezik-a-hitelszigoritas
Júliusban lép életbe több új, a „családvédelmi akcióterv” keretében bevezetett
hitellehetőség. Éppen azon a napon, amikortól az adósságfék szabályok
szigorítása is hatályossá válik. A bankok ráadásul további megkötéseket is
alkalmazhatnak, és már most látszik: alkalmaznak is – írja az azenpenzem.hu.

Szijjártó szerint az autóipar fontosabb, mint a környezetvédelem

http://propeller.hu/nagyvilag/3421383-szijjarto-szerint-autoipar-fontosabbmint-kornyezetvedelem?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Magyarország nem támogatja, hogy Brüsszel az autóipar versenyképességét a
környezetvédelemre hivatkozva észszerűtlenül korlátozza – jelentette ki a
külgazdasági és külügyminiszter a Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian
Investment Promotion Agency, HIPA) szerdai járműipari konferenciáján
Budapesten.
Súlyos ellencsapásra készülhet Kína - ez sokaknak fájna

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ritkafoldfem-usa-kina-exportkorlatozas.685101.html
A belföldi keresletet fogja előtérbe helyezni Kína a ritkaföldfémek
bányászatának fejlesztését szolgáló intézkedéseiben - idézte a Nemzeti
Fejlesztési és Reform Bizottság szóvivőjének kijelentését a China Daily kínai
pártlap egy szerdán közzétett cikkben, melyben a szerzők egyértelművé tették,
hogy Peking készen áll az elsősorban elektronikai eszközök gyártásához
használt alapanyagokat felhasználva ellencsapást mérni az amerikai szankciókra
válaszul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Május 31: Mire érdemes odafigyelni az OTP SZÉP kártyásoknak?

http://profitline.hu/Majus-31:-Mire-erdemes-odafigyelni-az-OTP-SZEPkartyasoknak-393568
Tavaly óta új kormányrendelet szabályozza a SZÉP-kártyát. Az egyik
legfontosabb változás, hogy míg korábban a juttatásokat csak az utalást követő
második év május végéig lehetett felhasználni, addig mostantól ezek az
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összegek már megmaradnak a munkavállalók SZÉP-kártya számláján, csupán a
kibocsátó havonta 3% díjat von le belőlük. Igaz, ezzel az előnnyel csak azok
élhetnek, akik megkötötték SZÉP-kártya szerződésüket. Akik május 31-ig nem
szerződnek, azok a 2017-ben kapott, el nem költött összeget már nem tudják
felhasználni, a kibocsátó azt vissza fogja utalni a munkáltatónak.
Könnyen jött, könnyen megy: vagyona felét szétosztja a milliárdossá lett nő

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/vagyon-adomany-amerikagazdag-milliardos-mackenzie-bezos.685094.html
A 36,6 milliárd dolláros vagyona legkevesebb felét eladományozza MacKenzie
Bezos, aki a közelmúltban a világ negyedik leggazdagabb nője lett azzal, hogy
elvált férjétől, az Amazont alapító Jeff Bezostól - idézte a Guardian hírét a
24.hu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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