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SZAKSZERVEZET
A MASZSZ a Suzuki-ügyben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez fordul

https://veledvagyunk.blog.hu/2019/05/30/a_maszsz_a_suzukiugyben_a_nemzetkozi_munkaugyi_szervezethez_fordul?fbclid=IwAR1e3kmsPO
yFhw2odjA5ARgScjx7cU61WGl38GpoOUfXU8qE3NZHSATt9SI
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 a Nemzeti ILO-tanácshoz
fordult, s a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elé viszi az ügyet.
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) Küldöttgyűlése támogatásáról
biztosítja az akadémiai dolgozókat

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18572-a-felsooktatasi-dolgozokszakszervezetenek-fdsz-kuldottgyulese-tamogatasarol-biztositja-az-akademiaidolgozokat
Aggodalmunkat fejezzük ki az egyik legnagyobb nemzeti értékünket
megtestesítő és nemzetközileg is elismert Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) tervezett átalakítása miatt. Kifogásoljuk, hogy az MTA átalakítását a
Kormányzat az egyeztetések ellenére, úgy tűnik, egyoldalú lépésekkel akarja
véghezvinni. Ez veszélyezteti a tudomány autonómiáját, az akadémiai
intézményhálózat és az alapkutatás fenntartását, és fenyegeti az akadémiai
dolgozók életpályáját és létbiztonságát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Hetente ütik el a Magyar Közút dolgozóit

https://index.hu/belfold/2019/05/30/hetente_utik_el_a_magyar_kozut_dolgoz
oit/
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Leggyakrabban nem engedik be az elfogyó sávból az autósok egymást, vagy
figyelmen kívül hagyják az előjelzéseket, és emiatt becsapódnak a
munkavégzők közé. Az elmúlt húsz évben 17 mérnökségi szakember halt meg
munkaterületen.
A nők is nyugadtan dolgozhatnak éjjel – nem veszélyes

http://propeller.hu/technika/3421902-nok-is-nyugadtan-dolgozhatnak-ejjelnem-veszelyes?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy
nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban a londoni Rákkutató Intézet
szakemberei, akik a British Journal of Cancer című folyóiratban mutatták be
eredményeiket.
Fluktuáció: mindenki tévedésben van?

https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Fluktuacio-mindenki-tevedesbenvan/8665/
Eltérő módon számolják a fluktuációt a vállalatok, ezért az eredmények nem
pontosak és nem összehasonlíthatók. Ez baj. Összehasonlítható adatok híján,
nem határozható meg egy vállalat valós munkaerőpiaci helyzete és nem
hozhatók megalapozott döntések. Fluktuáció benchmarking kutatás indult a
probléma megoldására.
Lényegesen rövidebb munkaidőt javasolnak a tudósok a klímaváltozás miatt!

https://koponyeg.hu/hireso/lenyegesen-rovidebb-munkaidot-javasolnak-atudosok-a-klimavaltozasmiatt?utm_source=fb_origo&utm_medium=whatever&utm_campaign=hiresoe
ghajlat&fbclid=IwAR27TRjNkTYpknejp6z7OrWmi6NPfwE6XCUZlippIHcZkz0qmt2
QOq6vNXQ

Meglepné, ha kiderülne, a klímaváltozás elleni küzdelem egyik eszköze valami
olyasmi, amire szinte mindenki vágyik, aki dolgozik. Kiderült ugyanis, hogy a
kevesebb munkaóra kifejezetten jót tesz a bolygónknak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Erősen fényezett kereseti adatok

https://nepszava.hu/3037914_erosen-fenyezett-kereseti-adatok
Márciusban már 367 200 forint volt a bruttó átlagkereset, ami 244 200 forintos
nettó átlagfizetést és éves szinten 10,2 százalékos növekedést jelent – közölte
csütörtökön a KSH. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva még szebb számok
jöttek ki: őket kivéve már átlagosan bruttó 377 100 forintot keresett
márciusban az átlagos munkavállaló.
Varga Mihály a 13+1 pontos akcióterv részleteiről beszélt

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/varga-mihaly-a131-pontosakcioterv-reszleteirol-beszelt1542389/?fbclid=IwAR2QASae0TCLj_gUytHdB7eaQVoZesMx27asBA6f3WO0VD
x801bhsGiByXA
A csütörtöki kormányinfón bejelentette a gazdaságvédelmi akciótervet a
pénzügyminiszter.
Támogatást kapnak a szőlőtermesztők, ha lemondanak az idei termésükről

https://www.agroinform.hu/kerteszet_szoleszet/tamogatast-kapnak-aszolotermesztok-ha-lemondanak-az-idei-termesukrol-40234001?utm_source=hirkereso&utm_medium=cpc&utm_campaign=HIRpromo&ut
m_content=40234
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Egy idei magas szőlőtermés akár komoly válságot is előidézhet az európai
borpiacon.
"Ilyen az, ha egy NER-lovag egyszer ráun valamire, és rásózza másra"

https://hvg.hu/gazdasag/20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_
hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval#utm_source=hirkereso&utm_medi
um=listing&utm_campaign=hirkereso&utm_content=default
A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a
sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul megkapott "ajándékba"
Simicska Lajos egykori üzlettársától, Nyerges Zsolttól. A kormány azonban
kisegíti a várost.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Political Capital a közigazgatási bíróságokról: Orbán küzd, hogy a Néppárt tagja
maradhasson

https://hvg.hu/itthon/20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokro
l_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson?s=hk
A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon.
Bár a kormánypropaganda továbbra is Európa erős emberének mutatja Orbán
Viktort, a közigazgatási bíróságok bevezetésének elhalasztása is világosan jelzi,
hogy az EP-választás uniós szinten nem a várakozásainak megfelelően alakult –
írta a Political Capital.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EGYEBEK
Egy hatalmas jéghegy jelent meg a kanadai Ferryland közelében

http://www.erdekesvilag.hu/egy-hatalmas-jeghegy-jelent-meg-a-kanadaiferrylandkozeleben/?fbclid=IwAR38Fv4ZGBU8pvax4I84xNmZdVOX5bh3Lg4exrDVSVJVrAI
2ndWMU40s7a4
Egy hatalmas, 46 méter magas jéghegy sodródott a Kanadához tartozó ÚjFundland és Labrador tartomány egyik kisvárosának, Ferrylandnek a partjaihoz.
Az úszó jégtömbből hamar turistalátványosság lett. Hirtelen embertömegek
lepték el a környéket és a települést, emiatt több helyen is forgalmi dugó
alakult ki.

Svédország már nem szemetel – a hulladék 99%-át újrahasznosítják
http://impressmagazin.hu/svedorszag-mar-nem-szemetel-a-hulladek-99-atujrahasznositjak/?fbclid=IwAR3HlQQcks0Bd9dblTmRg4G4zhHxHfD27UBzbbW0
p8jvrOfKspTAimBa9nY
Svédországban már 99%-ban megvalósult a „hulladék-mentesség”, ami azt
jelenti, hogy a svédek már nem termelnek fölösleges szemetet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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