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SZAKSZERVEZET
Hőségriadóban semmi sem védi a dolgozót

https://nepszava.hu/3039601_hosegriadoban-semmi-sem-vedi-a-dolgozot
Szerdától a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben, de a Magyar
Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) munkavédelmi bizottságának elnöke szerint
a részletes szabályok hiányában sokszor csak a munkaadók jóindulatán múlik,
hogy mennyire segítik a munkavégzést ilyen körülmények között.
A MASZSZ-nak is van gazdaságvédelmi akcióterve – de a szakszervezet figyel a
munkavállalókra

https://szakszervezetek.hu/kozlemenyek/18723-a-maszsz-nak-is-vangazdasagvedelmi-akcioterve-de-a-szakszervezet-figyel-a-munkavallalokra
Mindenáron biztosítani kell a tőke számára a profitot – ez a magyar kormány
gazdaságvédelmi stratégiája. A magát családbarátnak valló kabinetet a dolgozó
emberek nem érdeklik? A Magyar Szakszervezeti Szövetség álláspontja: a
vállalkozók szempontjai mellett a munkavállalók érdekeire is figyelemmel
kellene lenni.
A hőségriadót figyelmen kívül hagyva dolgoztatják az esztergomi Suzuki-gyár
munkavállalóit

https://merce.hu/2019/06/16/a-hosegriadot-figyelmen-kivul-hagyvadolgoztatjat-az-esztergomi-suzuki-gyarmunkavallaloit/?fbclid=IwAR2v9aiNdZ9SCI8QESHuqduzA92OjxYVUU_SFLNxSPXe72fxc5uS_pi8HA
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Bár szerda éjfélkor életbe lépett az országos tisztifőorvos által elrendelt
harmadfokú hőségriadó, az esztergomi Suzuki-gyár több alkalmazottja is jelezte
a Vasas Szakszervezeti Szövetségbe tartozó E.S. Autóipari Szakszervezetnek,
hogy az óriási hőség ellenére a cég figyelmen kívül hagyja a munkahelyek
hőmérsékletére vonatkozó rendeletet, amely kimonjda:
_______________
https://alfahir.hu/2019/06/16/suzuki_vasas_szakszervezeti_szovetseg_munkaj
og_erdekvedelem?fbclid=IwAR2so1x6Unh6gRi4qiW18DY8HDbpHR-8SowvM2UjGfV7WKmvvgQzVvU9Jk
Ha nem enged a kormány, több napos pedagógussztrájk jön

https://merce.hu/2019/06/13/ha-nem-enged-a-kormany-tobb-napospedagogussztrajk-jon/
Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke a szervezet mai
tanévzáró sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy „eddig tárgyaltunk, ősztől
akciósorozatot hirdtünk.” – majd hozzátette, hogy a sztrájktól sem riadnak
vissza. A szakszervezet ugyanis úgy látja, hogy sem a kormány által a parlament
felé benyújtott állami költségvetésekről szóló törvény módosítása, sem a
köznevelésről szóló törvény módosítása nem tartalmazza a követeléseiket.
PDSZ: ezzel a kormánnyal nem lehet együttműködni

https://nepszava.hu/3039547_pdsz-ezzel-a-kormannyal-nem-lehetegyuttmukodni
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete felfüggeszti tagságát az Országos
Közszolgálati Sztrájkbizottságban.
Bérfelzárkózás-elmúlt tíz év mérlege régiós összehasonlításban

https://www.facebook.com/events/484299595647766/
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Az Európai Szakszervezeti Intézet által kiadott „Benchmarking Working Europe
2019” kiadvány egyik szerzője, Galgóczi Béla számol be a magyarországi bérek
helyzetéről európai összehasonlításban, valamint magyar szakszervezeti
vezetők és munkaerőpiaci szakértők beszélgetnek a megélhetés körülményeiről
Magyarországon.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Újabb lépés a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósítása felé

https://varosikurir.hu/ujabb-lepes-a-nok-es-a-ferfiak-kozotti-egyenlosegmegvalositasa-fele/
Az Európai Unió Tanácsa a szülőkre és az ápolást, gondozást végzőkre
vonatkozóan új munkaügyi szabályokat tartalmazó irányelvet fogadott el a
munka és a magánélet közötti egyensúly javítása érdekében – közölte az uniós
tanács csütörtökön.
Nincs mese: így válunk szép lassan újra a kétkezi munkások országává

https://www.penzcentrum.hu/karrier/nincs-mese-igy-valunk-szep-lassan-ujraa-ketkezi-munkasokorszagava.1079329.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penz
centrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator%27..%27
Friss statisztikák szerint 2018-ban az EU dolgozók 74 százaléka a szolgáltató
szektorban dolgozott. Magyarországon azonban ez az arány csupán 67,7
százalék volt. Az iparban azonban egyre többen dolgoznak hazánkban, sőt 14 év
folyamatos esés után, az utóbbi három évben újra növekedni kezdett az ebben
az ágazatban tevékenykedők száma. Ezzel a szemben a mezőgazdaság szinte
teljesen kiürül, 18 és leforgása alatt az ott dolgozók 43,2 százaléka egyszerűen
köddé vált a magyar földekről.
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Így kell kiszámolni a gyes után visszatérők szabadságát

https://adozona.hu/munkajog/Igy_kell_kiszamolni_a_gyes_utan_visszatero__E
126L6#rss
Egy munkáltató a kétgyermekes, a szülési szabadságáról visszatérő anyuka
szabadságáról érdeklődött. Hány nap szabadság jár a részére az idei évi
időarányos szabadságával együtt? Születési ideje: 1983. 04. 27. Munkaviszony
kezdete: 2014. 02. 01. Keresőképtelen: 2014. 09. 01-jétől. Első gyermek
születése: 2014. 09. 06. Második gyermek születése: 2017. 05. 20. 2019. 04. 01jétől már a szabadságát tölti. Kérdésére dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász
ügyvéd válaszolt.
Az EU új munkaügyi szabályokat fogadott el a szülők és az ápolást végzők számára

https://hir.ma/kulfold/az-eu-uj-munkaugyi-szabalyokat-fogadott-el-a-szulokes-az-apolast-vegzok-szamara/747576
Az Európai Unió Tanácsa a szülőkre és az ápolást, gondozást végzőkre
vonatkozóan új munkaügyi szabályokat tartalmazó irányelvet fogadott el a
munka és a magánélet közötti egyensúly javítása érdekében - közölte az uniós
tanács csütörtökön.
Tállai András: Már százezer nyugdíjas dolgozik

https://civilhetes.net/tallai-andras-mar-szazezer-nyugdijasdolgozik?fbclid=IwAR0dstMzM5FUKKLa6GsvDG5_GtV64RU_sQWnDesa6MOIZINV7LBauL6UP8
Néhány hónap alatt huszonötezer nyugdíjas tért vissza a munkaerőpiacra, így
már százezren dolgoznak közülük - közölte a Pénzügyminisztérium parlamenti
államtitkára a Magyar Nemzettel.

Újra trükközik a kormány az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bérének
emelésével

https://nepszava.hu/3039725_ujra-trukkozik-a-kormany-az-egeszsegugyiszakdolgozok-es-vedonok-berenek-emelesevel
Kiderült, hogy ez nem egy új béremelés, hanem az a 8 százalék, amelyre még
2016-ban vállalt kötelezettséget a kabinet. Az érdekvédők azonnali egyeztetést
kérnek.
Diplomás besorolást kaphatnak a nyelvvizsga nélkül dolgozó tanárok

https://nepszava.hu/3039444_diplomas-besorolast-kaphatnak-a-nyelvvizsganelkul-dolgozo-tanarok
Akkora a tanárhiány, hogy gyakornokként alkalmazhatják a diploma nélküli
pedagógusokat is – fizetésüket viszont a diplomás kollégákéhoz igazítják.
Hárman dolgoznak négy helyett – a nyár újabb kihívás elé állítja a megroggyant
egészségügyet

https://szakszervezetek.hu/hirek/18744-harman-dolgoznak-negy-helyett-anyar-ujabb-kihivas-ele-allitja-a-megroggyant-egeszsegugyet
Az orvoshiány, a nyári szabadságolás próbára teszik a fővárosi sürgősségi
centrumokat. A mentőszolgálat szerint ez nem okoz ellátási problémát – írja a
Népszava.
Inkább bajosan, mint ügyesen: egyre nagyobb fennakadást okoz a létszámhiány a
közigazgatásban

https://nepszava.hu/3039455_inkabb-bajosan-mint-ugyesen-egyre-nagyobbfennakadast-okoz-a-letszamhiany-a-kozigazgatasban
Tíz helyre mindössze két dolgozó jutott a minap az egyik kerületi
okmányirodában, ahol – mint olvasónk jelezte – az elveszett személyi
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igazolványát akarta pótolni. Az egyik, okmánykészítő oldalon a hét pultból kettő
működött, a másik, okmánykiadón pedig három munkaállást alakítottak ki, de
ott nem volt senki. A két hivatali dolgozó – egyikük szemmel láthatóan betegen
– szaladgált és intézett mindent egyben.
Szülőnek és tantestületnek kuss - így nevezik ki a jövőben az iskolaigazgatókat

https://nepszava.hu/3039441_szulonek-es-tantestuletnek-kuss-igy-nevezik-kia-jovoben-az-iskolaigazgatokat
A jövőben az állam azt csinál egy iskola vezetésével, amit akar.
Dúl a harc a magyar munkahelyeken: a cigiseknek mindent lehet?

https://civilhetes.net/dul-a-harc-a-magyar-munkahelyeken-a-cigiseknekmindentlehet?fbclid=IwAR0ZreUBAY_l7m4oPEPLEFJ1yzE8yzS8N4cYRgCFLhZyd9J2N1pfY
Zie-Uw
Sok dolgozót foglalkoztat a kérdés, hogy a dohányzók (aki óránként legalább
egy alkalommal kisurrannak a munkahelyükről cigarettázni) vajon elvégzik-e
ugyanazt a mennyiségű munkát, mint a nemdohányzók. És egyáltalán, mint
mond minderről a Munka törvénykönyve? Vajon szükséges-e a belső
szabályozás, és melyek azok aza alapelvek, amelyeket mindenképpen be kell
tartania munkaadóknak?
A munkavállalók kétharmadát a kis- és középvállalatok alkalmazzák

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/a-munkavallalok-ketharmadat-akis-es-kozepvallalatok-alkalmazzak-1571921/
A munkavállalók kétharmadát a kis- és középvállalatok (kkv) alkalmazzák, ezért
a kormány feladata, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsen, amely
erőteljesebben támogatja a magyar tulajdonú vállalkozásokat – közölte az
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innovációs és technológiai miniszter szombaton Lentiben, a 25 éves Németh-Fa
Kft. bemutatótermének avatóünnepségén.
Több száz óvónőre lenne szükség Magyarországon

https://nlc.hu/csalad/20190617/ovoda-ovonohiany-magyarorszag/
Korábban csak a kistelepülések nem találtak szakképzett óvodapedagógust, az
utóbbi időben azonban már Budapesten és az agglomerációban is egyre
nagyobb a baj. A közigazgatási álláskereső portál adatai szerint jelenleg 89
szakembert keresnek a kerületek, Pest megyében 133 óvónő hiányzik,
országosan pedig 728 betöltetlen álláshely van az óvodákban – írja a Népszava.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
A jászvásári polgármester 11 hónapos fia 250 ezer euróért vásárolt egy telket házzal

http://itthon.transindex.ro/?hir=55951&fbclid=IwAR0SbfzwYFdIBbALfqaUvTo4sWvli1SHgb-eSwOfKJo21iGGhzplXQq_DI
Alig töltötte be a 11 hónapot tavaly augusztusban a jászvásári polgármester fia,
máris sikerült 250 ezer euróért vásárolnia magának egy 836 négyzetméteres
telket, rajta egy 136 négyzetméteres házzal, amely 5 hálószobát, két
fürdőszobát, két konyhát és négy előszobát, valamint két pincehelyiséget, és
egy 18 négyzetméteres garázst is tartalmaz - számolt be az esetről az Adevărul
weboldala a helyi reporteris.ro cikkére hivatkozva
Jövőre emelhetik a legkisebb béreket

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kozmunka-ber-munkakereset.686149.html
A Belügyminisztérium jogalkotási terve szerint szükséges lehet a
közfoglalkoztatási bérek emelése 2020-ban. A kormány álláspontja még nem
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ismert, de a közmunkások száma egyre kevesebb, bérük pedig évek óta nem
változott.
Juttatásokkal toldanák meg az iskolaigazgatók fizetését

http://eduline.hu/kozoktatas/20190614_juttatasokat_kaphatnak_az_iskolaigaz
gatok#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso
_2019-06-15
Az iskolaigazgatói bérek juttatásokkal való kiegészítése is megtörténhet, ha az
Országgyűlés elfogadja a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerdán
benyújtott módosítását - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) oktatásért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán pénteken.
Soron kívüli nyugdíjemeléssel kompenzáltatnák a rászoruló nyugdíjasokat

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/06/14/soron-kivuli-nyugdijemeles/
Havi ezer forintos soron kívüli nyugdíjemeléssel kompenzálná a rászoruló
nyugdíjasokat az Országos Nyugdíjas Parlament, mert az Erzsébet-program
keretében a jövőben már nem üdülhetnek majd kedvezményesen — írta meg a
Napi.hu.

Kiszámolták, mennyibe kerülne megmenteni a szociális ellátórendszert, de van, aki
hagyná meghalni

https://index.hu/gazdasag/2019/06/14/kiszamoltak_mennyibe_kerulne_megm
enteni_a_szocialis_ellatorendszert_de_van_aki_hagyna_meghalni/
Sok civil és szakpolitikus követeli évről évre, hogy bővíteni kellene a szociális
ellátórendszert, mert az jelenleg nem tudja ellátni a feladatait, magyarok
tömegei maradnak ellátás nélkül.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KÖZÉLET
Ellenzékiek tüntettek a budapesti Szabadságkoncerten

https://24.hu/belfold/2019/06/16/ellenzekiek-tuntettek-a-budapestiszabadsagkoncerten/?fbclid=IwAR0_ea_eCE0eUKYUj9Xy8AITkmDFe9Zr6VMTflx
VTMJ0VnP3AwO9PTGBgXI
Néhányan viszont nem zenét hallgatni érkeztek a Hősök terére, hanem azért,
hogy kifejezzék nemtetszésüket „az 1989/90-es rendszerváltás immár naponta
meghamisított emléke” miatt.
Újabb államosításra készül a kormány az oktatásban

https://24.hu/fn/gazdasag/2019/06/15/szakkepzes-felnottkepzes-szakkepzesistrategia/?fbclid=IwAR01M7vxwkFP5wrwZMIKpmdHvgGadetW1dMRLEEJWJNil
9Olm1-pUfmn-ss
Újabb totális átalakítás előtt áll a szakképzés: kevesebb OKJ-s képzés közül
lehet majd választani, a vizsgaszervezés pedig állami irányítás alá kerül. A
következmények egyelőre beláthatatlanok, de szakemberek szerint rengeteg
veszélyt rejt magában a koncepció.
Pozsonyba hozza az EU a szervezetet, amit nem akart látni a magyar kormány

https://hvg.hu/gazdasag/20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_a
mit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany?s=hk
Köszönjük!
A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes
működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság
(ELA) székhelye – döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait
tömörítő tanács. A magyar kormány korábban tiltakozott a létrehozása ellen.
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Szabad szemmel - Amit Orbán itthon mond, azt nem ismétli meg az Európai Tanács
ülésein

https://nepszava.hu/3039684_szabad-szemmel-amit-orban-itthon-mond-aztnem-ismetli-meg-az-europai-tanacs-ulesein
Az unió egyik korábbi vezető diplomatája szerint a Visegrádi Csoport időnként
olyan jeleket küld a többi tagállamnak, hogy csak ellenkezni képes, ám
semmiféle érdemi javaslatot nem tesz. Pierre Vimont, aki annak idején
főtitkárként segített létrehozni az EU Külügyi Szolgálatát, ma pedig a Carnegie
Europe elemzője, szívesen megtudná, mi is a négyek pontos álláspontja az
igencsak vitatott migráció ügyében. Pl. hogy miként állnak hozzá az 1951-es
nemzetközi Menekültügyi Egyezményhez, támogatják-e a szabad mozgás jogát
a schengeni övezeten belül, és hogy mi a véleményük a menedékjogról.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Még sincs akkora dráma? Van egy láthatatlan magántanulóság, és az egyelőre
marad is

https://hvg.hu/kultura/20190615_Van_egy_lathatatlan_magantanulosag_is_es
_az_egyelore_marad_is?fbclid=IwAR2Da4Sy14z0PVRznGu8pE4rczniqBI2rk1vgF
gOdfLlZrXPT0FIepJRIvc
A kormány által benyújtott köznevelési törvény módosítás-tervezet
megszüntetné a magántanulói státuszt. De van egy másik módja is az iskolán
kívüli tanulásnak és azt nem is bolygatnák.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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