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SZAKSZERVEZET
A Suzuki gyár 1996 óta tagadja meg a szakszervezeti alapszervezet megalakulását.

https://www.klubradio.hu/data/hanganyagok/2019/5/29/ismetles_reggeligyor
s_190529.mp3?direct=1
/1:48 45 mp-től/
Kordás László a MASZSZ elnöke nyilatkozik a Suzuki gyárnál kialakult helyzetről,
a hátteréről.
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=IwAR3AWjXejEWi11oSwD7elchENFOXR2KRNP2G2aV1VLNpw_gGL6TGmth
a6SU
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.
Támogatást kaptak a Suzuki elégedetlen munkásai

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/suzuki-szakszervezet-erdekkepviselettuntetes-demonstracio.685180.html
Minden lehetséges eszközzel segítik a közlekedési dolgozók a Vasas
Szakszervezeti Szövetséget a Suzukinál zajló törvénytelenségek elleni harcában.
A Közlekedési Szakszervezetek Országos Szövetsége (KSZOSZ) kongresszusa a
szerdai ülésén úgy döntött, hogy mozgósítja tagjait, s amennyiben a Vasas
újabb demonstrációt szervez a Suzukinál.
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A mongoloknak jut a piszkos munka java a Hankooknál

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/05/30/ukran-mongol-vendegmunkasok/
Információink szerint 100 mongol és 300 ukrán dolgozhat a dél-koreai Hankook
rácalmási gumigyárában. Ugyanúgy kapnak szállást, bért, juttatást, mint a
magyarok, és a szakszervezet szerint nem okoz konfliktust a jelenlétük, viszont
a mongoloknak jut a piszkos munka java.
Nagy a baj? Már nem munkaerőhiány van, hanem elbocsátások

https://www.klubradio.hu/adasok/nagy-a-baj-mar-nem-munkaerohiany-vanhanem-elbocsatasok107556?fbclid=IwAR04nt8yApTPFQwGLcuskRZX_Cm22LfmnFPayYIq3ApVDZflGRzlJM2wWw
Megtorpanhat a gazdaság, a Vasas Szakszervezet úgy látja, a friss elbocsátások
erre utalnak. Ezzel párhuzamosan csökkenés van a megrendelés-állományban
is, erős féket húztak be az iparban, de a várható problémákról nem tudnak
egyeztetni a foglalkoztatáspolitikai döntéshozókkal, mert nincs fogadókészség a
részükről, pedig a válságra fel kell készíteni a társadalmat és a gazdaságot is.
- A Szolidaritas.hu egyik vendége László Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke
volt. Többek között megtudtuk tőle, hogy erős termeléscsökkenés figyelhető
meg, ami ugyan a sokszor emlegetett munkaerőhiány okozta krízist elvileg
javítja, de számos egyéb problémát generál.
Földiák András: A Magyar Nemzet félrevezető tudósításáról

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18558-foldiak-andras-a-magyarnemzet-felrevezeto-tudositasarol
Fő témaként állítani olyat, ami épp csak meg volt említve, kirángatni, lerángatni
fontos célokat nem túl korrekt; ugyanakkor mi a baj azzal a szociális Európáért
való kiállással, amelynek alapdokumentumát (Göteborgban) a mostani
miniszterelnök is aláírta. (A MN máj. 28-én megjelent tudósításáról, amely az
ETUC máj. 21-24. között tartott bécsi kongresszusáról „szólt”.)
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Négy tanár ma reggel megtagadta a munkát egy kőbányai gimnáziumban

https://index.hu/belfold/2019/05/29/tanar_pedagogus_munkamegtagadas_szt
rajktorveny_polgari_engedetlenseg_kobanya_szent_laszlo_gimnazium/

Négy pedagógus ma nem tartotta meg az első óráját a Kőbányai Szent László
Gimnáziumban. Akciójukkal az ellen tiltakoznak, hogy hiába akartak jogszerűen
sztrájkolni, a hivatalok ezt ellehetetlenítették.
Európai Szakszervezeti Szövetség: Igazságosabb Európát a munkavállalók számára

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/05/30/europai_szakszervezeti_szovetseg_i
gazsagosabb_europat_a_munkavallalok_szamara?fbclid=IwAR3IBKdHtuZLNZva
m9iFgpdgFwWSngwus4v1YxL8OEbygsdoS6A36iAQa9E
A munka világának demokráciája csak szociális partnerséggel, szociális
párbeszéddel, a kollektív jogok érvényesülésével valósítható meg, mert az
érdemi párbeszéd a demokrácia része, a jó kormányzás elengedhetetlen eleme
– hangzott el egyebek mellett az Európai Szakszervezeti Szövetség múlt heti
kongresszusán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Ha mindenki tudja, ki mennyit keres, az csökkentheti a nők és a férfiak közötti
fizetési különbségeket

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18551-ha-mindenkitudja-ki-mennyit-keres-az-csokkentheti-a-nok-es-a-ferfiak-kozotti-fizetesikulonbsegeket
Magyarországon minden életkorban kevesebbet keresnek a nők a
munkaerőpiacon, a gyermekvállalással pedig beszakad a bérük. Bizonyítottan

keményebb a dolguk, ha sebészek, a közgazdászok pedig lenézően beszélnek a
róluk, és nehezebben is publikálnak. (Sőt még én is keveset idézem őket,
amikor tudományos eredményekről számolok be.) Nagyon kevés a nő a
természettudományos és mérnöki területeken, összefoglaló nevükön a STEM
(science, technology, engineering, mathematics) szakmákban – írja a Qubit-en
Prinz Dániel a Harvard Egyetem PhD-hallgatója.
Modern rabszolgaság: ennyit gályázik egy magyar melós évente

https://www.penzcentrum.hu/karrier/modern-rabszolgasag-ennyit-galyazikegy-magyar-melosevente.1078631.html?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_camp
aign=link&fbclid=IwAR0hDcytR9aieSDj-9GJaVpwQTghWyuPbvosnVk1hlfWwA2mtXyzPZp8Lg
A legfrissebb OECD statisztikák szerint egy magyar dolgozó 2017-ben átlagosan
1 740 órát töltött munkával. Ez az összesített statisztikák szerint elég magas, az
OECD országok közül csupán 5 európai nemzet van, ahol a munkavállalók
évente átlagosan többet dolgoztak, mint a magyarok. Ennél is meghökkentőbb
adat, hogy a magyar nőknél minden más, OECD statisztikában szereplő európai
ország női lakossága kevesebbet dolgozik átlagosan egy héten.
Szinte már minden magyarnak van munkája, de egyre többnek külföldön

https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/szinte-mar-minden-magyarnakvan-munkaja-de-egyre-tobbnekkulfoldon.3.325883.html?fbclid=IwAR1dUIfodlMC5DQ_zZ9HpmUYlrU9g7EfZwY
mY0eyunOmzSza8EkBr1CNgek
Új történelmi mélypontra, 3,5%-ra (162 ezer fő) csökkent a munkanélküliségi
ráta február és április között, miközben a foglalkoztatottak aránya 60,5%-on
alakult - derült ki a KSH adataiból. Csökkent a munkanélküliek és a
közfoglalkoztatottak száma, azonban a külföldön dolgozóké emelkedett.
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Indul a hároméves szakképzési gigaprogram

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/indul-a-haromeves-szakkepzesigigaprogram-2-1538891/
A technikusi képzés bevezetése, az infrastrukturális háttér átalakítása, egy
munkaerőpiaci előrejelző rendszer létrehozása, tanulói ösztöndíjrendszer és
tanulói munkaszerződés bevezetése is szerepel a szakképzés átalakításáról
szóló, most nyilvánosságra hozott tanulmányban.
Ez már a fordulat első jele? Németországban nem kell több dolgozó

https://www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/ez-mar-a-fordulat-elso-jelenemetorszagban-nem-kell-tobbdolgozo.325951.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfoli
o_linkek&utm_campaign=hiraggregator
A konjunktúra lehűlése a munkaerőpiacon is kezdi éreztetni hatását, a
munkanélküliek száma kissé emelkedett Németországban.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG

Itt a kormány gazdaságvédelmi akcióterve - jelentős adócsökkentést jelentettek be

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/itt-a-kormany-gazdasagvedelmiakcioterve---jelentos-adocsokkentest-jelentettek-be.685185.html
Jelentős adócsökkentéseket tartalmaz a kormány által elfogadott 13+1 pontos
gazdasági akcióterv. Kezdeményezik például az eva kivezetését, de
áfacsökkentés is része a tervnek.
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Beragadt a versenyképességünk, reformokra van szükség

https://nepszava.hu/3037776_beragadt-a-versenykepessegunk-reformokravan-szukseg
Magyarország megőrizte tavalyi pozícióját, a 47. helyet a svájci IMD üzleti iskola
listáján.
Lenullázzák a reklámadót

https://privatbankar.hu/makro/lenullazzak-a-reklamadot-326427
Varga Mihály ismertette a 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akcióterv
részleteit a csütörtöki Kormányinfón.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Handó Tünde gyorsan törvényt módosíttatna, hogy ne lehessen őt perelni

https://index.hu/belfold/2019/05/29/hando_tunde_obh_obt_torvenysertes_m
odositas/
Az Országos Bírósági Hivatal törvényben is rögzítené, hogy a törvények felett
áll. Így összegezte Handó Tünde jogszabály-módosítási javaslatait az Országos
Bírói Tanács, amely szerint Handó nemcsak saját korábbi törvénysértéseit
legalizáltatná visszamenőleg, de azzal, hogy a jogalkotóval törvénybe íratná azt
is, hogy ne lehessen perelni, még ennél is tovább menne.
Meghátrál a kormány: elhalasztja a közigazgatási bíróságok bevezetését

https://hvg.hu/itthon/20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigaz
gatasi_birosagok_bevezeteset?s=hk
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Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább
elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Súlyos kijelentés az orvosi kamarától: a biztonságos betegellátás már nem
biztosítható

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/orvosi-kamara-magyarorszagbetegellatasegeszsegugy.685108.html?fbclid=IwAR0BgQF1rk1Jzd8smPxQmuMuvKND5tlhT8CU4u-TDvWFgS2xLlLFXAgvXU
A biztonságos betegellátás már az önként vállalt túlmunka maximális
kiaknázásával, a munkajogi szabályok rendszeres és sorozatos megsértésével
sem biztosítható. A kiszámíthatóság, a tervezhető jövőkép továbbra is hiánycikk
az egészségügyben - olvasható a Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetének
Tanácsa határozatában.
Az MTA ízekre szedi Palkovics minisztériumának új törvénymódosító javaslatait

https://merce.hu/2019/05/29/az-mta-izekre-szedi-palkovics-miniszteriumanakuj-torvenymodosito-javaslatait/?fbclid=IwAR3Tx6tB6VhOPtnTI7GD0ke_UNreYPw0a2FD-LN0BK0g9G8nwZlbpaD-Xk
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeinek vezetőit tömörítő Akadémiai
Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa állásfoglalást adott ki az akadémiai
kutatóhálózat átalakítására vonatkozó törvénymódosítási javaslatokról –
melyekről az MTA honlapja szerint nincsenek különösebben jó véleménnyel. A
Tanács az állásfoglalást ellenszavazat nélkül, két tartózkodással fogadta el,
tehát erős üzenet a kormánynak.

8

Még lehet jelentkezni a konvektorcsere pályázatra

https://www.origo.hu/gazdasag/20190530-itm-mar-a-keretosszeg-felerejelentkeztek-a-konvektorcsere-palyazaton.html?utm_source=hirkereso
A benyújtási időszak első hete alatt már több mint a keretösszeg felére érkezett
be igény a konvektorcsere pályázaton – tájékoztatott Weingartner Balázs, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős
államtitkára.
Lemond mentelmi jogáról Donáth Anna

http://www.atv.hu/belfold/20190530-lemond-mentelmi-jogarol-donathanna/hirkereso
Még mindig zajlik Donáth Anna ellen az a rendőrségi eljárás, amit azért
indítottak, mert decemberben, a rabszolgatörvény-ellenes tüntetések során a
rendőröknek háttal állva meggyújtott és a magasba tartott egy füstgyertyát.
"Nem fogok a mentelmi jogom mögé bújni, nem ezért lettem politikus. Bízok az
igazamban, és a rendőrségen fogok megküzdeni érte. Úgy fogok küzdeni a
félelem rendszerével, ahogy milliónyi honfitársunknak kell nap mint nap:
mentelmi jog nélkül, bízva az igazamban és az igazságban, a bíróság előtt” mondta Donáth. “Nem csak a személyes igazságérzetem hajt. Ki kell állni
mindazok nevében, akiket a rendszer megfélemlít” - tette hozzá.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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