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SZAKSZERVEZET
Viharfellegek gyűlnek a hazai járműipar felett: több üzemben is 4 napos
munkahetet rendeltek el

https://nepszava.hu/3038039_viharfellegek-gyulnek-a-hazai-jarmuipar-feletttobb-uzemben-is-4-napos-munkahetet-rendeltek-el
A gyárakban csökkentik a munkaidőt, a távozó dolgozók helyére már nem
vesznek fel újakat, legfeljebb vendégmunkásokat. - Egy nyugat-dunántúli és egy
dél-dunántúli járműipari üzemben is 4 napos munkahetet rendeltek el
májustól, egy harmadikban pedig most tervezik bevezetni. Számos jármű- és
fémipari cégnél létszámstop van, a megüresedett helyeket nem töltik fel, a
lejáró határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg. Április végén
pedig egyik napról a másikra több mint kétezer kölcsönzött munkaerőtől váltak
meg az autóipari, gépipari beszállítók – tudtuk meg László Zoltántól, a Vasas
Szakszervezeti Szövetség alelnökétől.
Csaknem másfélmillió munkavállalónak nem volt akkora leggális jövedelme, amely
elérte volna a minimálbér összegét

http://dolgozoklapja.hu/kiadvany/2019-MASZSZ-05majus/?fbclid=IwAR2vr4vftC3T0SJlhIbR9ZNWDEg2rVmf8jGWQaRUUxHjfSgyekyZ8jq05g
Derül ki a Policy Agenda elemzéséből. Megjelent az Érdek és Védelem legújabb
száma, amelyben egyebek mellett erről is olvashatnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Minimálbért kereshetnek a jól tanuló diákok

https://magyarnemzet.hu/belfold/minimalbert-kereshetnek-a-jol-tanulodiakok-6983585/
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Akár a minimálbért is elérheti a szakképzésben tanuló, jó eredményű diákok
juttatása, a jövőben ugyanis jobban odafigyelnek arra, hogy anyagi okok miatt
semmiképp ne maradjanak ki az iskolából a fiatalok. Az ágazati stratégia szerint
ráadásul nemcsak a középiskolai évfolyamokon, de már a szakképző iskolát
megelőző orientációs évben, valamint a lemorzsolódóknak létrehozott
műhelyiskolákban is fizetni fognak. Tízezer diák pedig ingyenes nyelvi képzést is
kaphat a szakképzési centrumok szervezésében.
A mérnökök, a fizikai dolgozók és az orvosok körében a legnagyobb a
munkaerőhiány

https://index.hu/gazdasag/2019/06/02/munkaerohiany_magyarorszag_kutatas
/?fbclid=IwAR1ZdfcTHYPM1abdJKfQdvDIoMnZnalfL8Szm_46wP_jLZPELYMxb9H
Sw0o
A munkaerőhiány a versenyszférában a mérnököknél, az ipari ágazaton belül a
fizikai munkát igénylő állásokban, a közszférában pedig az orvos, a szakápoló és
a közegészségügyi szakértői pozícióban jelentkezik leginkább - derül ki a Szent
István Egyetem kutatásából, amelyet a BDO Magyarország támogatott - írja az
MTI.
A megbízási jogviszony és a nyugdíj kapcsolata

https://ado.hu/tb-nyugdij/a-megbizasi-jogviszony-es-a-nyugdij-kapcsolata/
A nyugellátások területén gyakran felmerülő kérdés, hogy a megbízási
szerződés alapján végzett tevékenység hogyan jelentkezik a nyugdíjnál,
keletkeztet-e szolgálati időt, és figyelembe vehető-e a nyugdíj összegénél.
Mélyrepülésben a közmunkaprogram: ismét több ezer munkást vesztettek

https://www.penzcentrum.hu/karrier/melyrepulesben-a-kozmunkaprogramismet-tobb-ezer-munkast-

vesztettek.1078877.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penz
centrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Márciusra 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma, ilyen kevesen a
rendszerben akkor voltak utoljára, amikor a program elkezdett felfutni, 2013
tavaszán. Az állami közmunkában foglalkoztatottak száma is tovább csökkent,
márciusban átlagosan 102 757-en voltak a programban: ez februárhoz képest
15,1 ezerrel, tavaly márciushoz képest pedig 35,9 ezerrel kevesebb.
Felmérés a mobbing jelenségről

https://www.hrportal.hu/c/felmeres-a-mobbing-jelensegrol-20190603.html
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának (SZIE GTK)
munkatársai a munkahelyi pszichoterror (mobbing) jelenségét vizsgálják. Ez a
vizsgálat egy kérdőív kitöltésével történik, amit bárki kitölthet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Már kilenc nyugdíjas kap 2 millió forintnál is többet az országban havonta

https://nepszava.hu/3038164_mar-kilenc-nyugdijas-kap-2-millio-forintnal-istobbet-az-orszagban-havonta
Egyre jobban szétszakad az idősek társadalma: több mint hetvenszeres a
különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között.
Ha a Belügyminisztériumon múlik, idén már nem javul a rendőrök bérhelyzete

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18600-ha-abelugyminiszteriumon-mulik-iden-mar-nem-javul-a-rendorok-berhelyzete
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Ahogy azt az utóbbi hónapokban megjelent hírek is tükrözik, egyre nagyobb a
rendőrök elégedetlensége az alacsony bérek miatt, egyre többen szerelnek le,
elegendő utánpótlás pedig aligha várható. A Mérce cikke.
2020-tól lehet, hogy csak orosz gáz érkezhet hazánkba, jóval drágábban

https://hvg.hu/gazdasag/20190603_orosz_gaz_dragabb_lesz_monopolium_Ga
zprom?s=hk
Az oroszok jelenlegi tervei szerint 2020-tól már csak az Északi Áramlaton át
juthat gáz a közép-kelet-európai országokba. És jóval drágábban, mint most.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Tárgyalás nélkül távozott az MTA delegációja Palkovics minisztériumából, ahová
egyeztetésre érkeztek

https://168ora.hu/itthon/az-mta-delegacioja-egyeztetesre-ment-aminiszteriumba-de-aztan-targyalas-nelkul-tavoztak-169037
Nem tárgyalt tegnap a Magyar Tudományos Akadémia delegációja az
Innovációs és Technológiai Minisztérium képviseletével. Átadták a jegyzéküket
a tárca illetékeseinek, majd igen rövid időn belül távoztak.
Az Akadémia ügye nemzeti ügy: többezren tüntettek az MTA szabadságáért

https://merce.hu/2019/06/02/az-akademia-ugye-nemzeti-ugy-tobbezrentuntettek-az-mtaszabadsagaert/?fbclid=IwAR1J3OyoJxKaRnzXsatmbSCywb7Ce0Zvh5LpZNERSAy
DsgDB8Nc_AprRL-A
Ahogy azt mi is megírtuk korábban, Palkovics László minisztériuma kivárta az
EP-választás végét, hogy aztán egy törvénymódosítással próbálja betörni az
MTA-t.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Végzetes lehet a tudományellenesség - interjú Bojár Gáborral

https://nepszava.hu/3038183_vegzetes-lehet-a-tudomanyellenesseg-interjubojar-gaborral
Azok az országok a legsikeresebbek a világban, ahol a legtöbb pénzt teszik az
oktatásba – állítja Bojár Gábor fizikus, a nemzetközi hírű épülettervező
programot kifejlesztő Graphisoft alapítója.
Jönnek a szakképzési kollégiumok

https://magyarnemzet.hu/belfold/jonnek-a-szakkepzesi-kollegiumok-6979478/
Szakkollégiumi rendszert építenek ki a szakképzésben, könnyítik a nyugdíj
melletti munkavállalás feltételeit, gyorstalpaló képzéseket kaphatnak a
mérnökök, a középiskolás diákok pedig fakultatív tárgyként egy-egy egyetemi
kurzust is felvehetnének — többek közt ilyen újdonságok is kiderülnek a
kormány által elfogadott szakképzési stratégiából, amelyet a napokban tett
közzé a szaktárca.
Hogyan váljunk kisnyugdíjassá?

https://nepszava.hu/3038120_hogyan-valjunk-kisnyugdijassa
Nem bánkódott, hiszen rég eldöntötte magában, hogy haláláig dolgoznia kell,
mert a nyugdíja nem lesz elég a megélhetésre. Csak arra nem számított, hogy
nem lesz majd hol.

Külföldre menekülhetnek az akadémikusok a kormány lépése elől

https://nepszava.hu/3038093_kulfoldre-menekulhetnek-az-akademikusok-akormany-lepese-elol
Néhányan azt remélik, a Néppárt segíteni fog, de közben a folyosókon már arról
beszélgetnek, meddig érdemes az MTA-nál maradni.
Minden budapestit figyelmeztet a Honvédelmi Minisztérium

http://www.atv.hu/belfold/20190603-minden-budapestit-figyelmeztet-ahonvedelmi-miniszterium/hirkereso
Hétfőn este 18:00 és 24:00 között jelentős hanghatásokra lehet számítani
Budapesten sebesültszállító helikopterek gyakorlatozása miatt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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