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SZAKSZERVEZET
Az emberközpontú növekedés felé

https://www.vg.hu/velemeny/publicisztika/az-emberkozpontu-novekedes-fele2-1577519/
Lassul a növekedés Európában, az Egyesült Államokban, Kínában, Japánban és
más vezető gazdaságokban, ahogy az a Nemzetközi Valutaalap és a világbank
nemrégiben megjelent, az idei évre vonatkozó globális előrejelzéseiből is
kiderült, amelyeket jócskán lefelé módosítottak. Ugyanakkor a politikai és az
üzleti élet vezetői tudják: többet kell tenniük azért, hogy felkészítsék a
munkavállalókat a növekvő automatizáció, a stagnáló bérek, az egyre jobban
terjedő részmunkaidős, meghatározott ideig tartó, átmeneti foglalkoztatás
korszakára. - Erre a konklúzióra jutott nemrégiben a Globális Bizottság a Munka
Jövőjéről elnevezésű, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szervezésében
létrejött független testület, amelynek társelnöki posztjait Cyril Ramaphosa délafrikai államfő és Stefan Löfven svéd kormányfő tölti be.
Buszokkal álltak a Suzuki-gyár kerítéséhez láncolva tiltakozó Komjáthi Imre elé

https://merce.hu/2019/06/18/komjathi-imre-odalancolta-magat-azesztergomi-suzuki-gyarhoz/
Odaláncolta magát az esztergomi Suzuki-gyár kerítéséhez Komjáthi Imre, az
MSZP alelnöke, így tiltakozott az ellen a gyakorlat ellen, amelyről a a Vasas
Szakszervezeti Szövetségbe tartozó E.S. Autóipari Szakszervezet számolt be a
múlt héten, miszerint a harmadfokú hőségriadó ellenére dolgoztatták tovább a
gyár munkásait.
Hőségriadó a gyárban: reagált a Suzuki a leláncolt MSZP-s politikus akciójára

https://privatbankar.hu/vallalat/hosegriado-a-gyarban-reagalt-a-suzuki-alelancolt-mszp-s-politikus-akciojara-326763
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A Suzuki szerint a törvényi előírásokon túl olyan intézkedéseket is hoztak,
amelyek könnyítik a dolgozók munkavégzését.
Az életüket kockáztatják, rezsire mégsem telik – összeomlástól tartanak a tűzoltóés rendőrszakszervezetek

https://merce.hu/2019/06/17/az-eletuket-kockaztatjak-rezsire-megsem-telikosszeomlastol-tartanak-a-tuzolto-es-rendorszakszervezetek/
Május végén ült tárgyalóasztalhoz a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) a
munkavállalói szakszervezetekkel, ahol a tűzoltók, rendőrök, illetve a belügyi és
rendvédelmi dolgozók bérhelyzetéről volt szó. Vagyis csak lett volna szó,
ugyanis annak ellenére, hogy a szakszervezetek úgy tudták, nagy bejelentésre
készül a Belügyminisztérium, végül erre az évre vonatkozóan semmilyen érdemi
javaslattal nem állt elő.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Cenzúrázni kezdték a Széchényi Könyvtár dolgozóinak belső fórumát

https://blog.atlatszo.hu/2019/06/cenzurazni-kezdtek-a-szechenyi-konyvtardolgozoinak-belsoforumat/?fbclid=IwAR2mA_O4KuJxNUJ5vXDs6tbYEs59AvIvGhmo2yiN_v5vNZs1
X0Lnm2Solc4
Akkora az elégedetlenség és a káosz az Országos Széchényi Könyvtár dolgozói
körében, hogy a vezetés jobbnak látta megszüntetni a szabad véleményközlés
belső fórumát. A könyvtár intranetjén ezentúl csak az OSZK nemzetközi és
kulturális kapcsolatok osztálya posztolhat.
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Rendkívüli közgyűlést hívott össze a Magyar Traumatológus Társaság az összeomló
baleseti sebészeti ellátás miatt

https://rontgen.444.hu/2019/06/18/rendkivuli-kozgyulest-hivott-ossze-amagyar-traumatologus-tarsasag-az-osszeomlo-baleseti-sebeszeti-ellatasmiatt?_ga=2.147555646.846914650.1560124463-161818892.1520329301
Sokszor írtam arról, hogy nincsen ma Magyarországon olyan kórház, amelyik
kettőnél, nagyon ritkán háromnál több súlyos, életveszélyes sérültet el tudna
látni egy adott időpillanatban.
Döbbenetes szám: 25-30 ezer egészségügyi szakdolgozó hiányozhat

http://www.atv.hu/belfold/20190618-dobbenetes-szam-25-30-ezer-szakapolohianyozhat/hirkereso
Azonnali, 100 százalékos béremelésre lenne szükség az egészségügyben –
többek között erről beszélt a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke az
ATV Start című műsorban. Soós Adrianna azt is elmondta, hogy azokat is be
kellene vonni az emelésbe, akik ebből kimaradtak.
Mindenki jobban járna a négynapos munkahéttel?

https://orientpress.hu/cikk/2019-06-18_mindenki-jobban-jarna-a-negynaposmunkahettel
A legnagyobb brit szakszervezetek szövetsége szerint a fejlett országok
termelékenysége nagyobb ütemben emelkedne, ha rövidebb lenne egy
munkahét, hiszen a munkavállalóknak jobb lenne a közérzetük,
kiegyensúlyozottabb életet élnének, és hűségesebbek lennének
munkahelyeikhez – hangzott el csütörtökön a Kossuth Rádió Napközben című
műsorában.
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Sikertelen bértárgyalás után erődemonstrációra készül a MOK

https://magyarhang.org/belfold/2019/06/18/sikertelen-bertargyalas-utanerodemonstraciora-keszul-a-mok/
A kudarcba fulladt bértárgyalások után demonstrációra hívná az orvosokat a
Magyar Orvosi Kamara vezetése. A tizenöt éve az elnöki székben ülő Éger
Istvánnak és csapatának a lehető legrosszabbkor jött a kormány kosara, hiszen
ősszel lesz tisztújítás, ráadásul a belső ellenzéknek számító Újratervezés
orvoscsoport vitorlájából épp az ígéretesnek beállított bértárgyalásokkal
igyekeztek kifogni a szelet.
"Négyszázezer forintért sem jön senki" - leteperi a munkaerőhiány a Balatont

https://privatbankar.hu/kkv/negyszazezer-forintert-sem-jon-senki-leteperi-amunkaerohiany-a-balatont-326757
A helyzet még a tavalyihoz képest is bírt romlani. Öt év alatt a balatoni
kisvállalkozásoknak akár a fele is eltűnhet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Mindent megtesz a hatalom, hogy eltitkolja a szegénységet

https://nepszava.hu/3040016_mindent-megtesz-a-hatalom-hogy-eltitkolja-aszegenyseget
Már pénzért sem adja ki a létminimum kiszámításához szükséges valamennyi
adatot a Központi Statisztikai Hivatal a szakszervezeti kutatóknak.
Támogatás igényelhető diákok foglalkoztatásához

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/mibol-elunk/18778-tamogatasigenyelheto-diakok-foglalkoztatasahoz
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Idén 3,6 milliárd forintos keretet biztosít a Pénzügyminisztérium (PM) a július 1.
és augusztus 30. közötti diákmunkaprogramra, amelyben számításuk szerint
mintegy 30 ezer diák vesz részt a tavalyi 29 ezerrel szemben – közölte
Marczinkó Zoltán, a PM munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán.
Magyarországnak érdeke a horvát földgázterminál megépítése

https://www.origo.hu/nagyvilag/20190619-szijjarto-magyarorszagnak-erdekea-hotvat-lng-megepitese.html?utm_source=hirkereso
Magyarországnak érdeke a Krk-szigeti LNG-terminál (cseppfolyósított
földgázterminál) megépítése - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter szerdán Zágrábban, ahol Tomislav Coric horvát
környezetvédelmi és energetikai miniszterrel tárgyalt.
Trump nekiment az euróövezetnek és Kínának

https://privatbankar.hu/makro/nekiment-az-euroovezetnek-es-kinanak-trump326754
Az amerikai elnök szerint szándékosan gyengítették a devizát, miután Mario
Draghi, az Európai Központi Bankot vezetője arról beszélt, hogy szükség lehet a
pénzpolitika további lazítására, ha a gazdasági kilátások nem javulnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
A Várban lakik az MTI volt vezetője is

https://nepszava.hu/3039966_a-varban-lakik-az-mti-volt-vezetoje-is
Belénessy Csaba kevesebb mint százezres havi lakbért fizet egy 118
négyzetméteres önkormányzati lakás után.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Nem, ez nem egy hajléktalanszálló, hanem egy "orvosi szoba" a Honvédkórházban

https://hvg.hu/itthon/20190618_Nem_ez_nem_egy_hajlektalanszallo_hanem_
egy_orvosi_szoba_a_Honvedkorhazban?fbclid=IwAR3pFtWmVSx91V09I5KLqBd
R03lUXe9vQqsTOjGtwP4_XxCtD3vxt50ud_k
Hat hete kezdődött az orvosi szobák szennyvízcsöveinek cseréje, de valamiért
félbeszakadt, így nem a szobákban csöveznek, hanem az orvosok, a lépcső alatt.
Eldőlt: Nagy Blanka végleg lenyomta a NER karaktergyilkos bulvárlapját

https://hvg.hu/itthon/20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NE
R_karaktergyilkos_bulvarlapjat?s=hk
Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az
ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált
diáklánynak adott igazat. Így muszáj lesz lehozniuk, hogy hazugság volt, amit a
tanulmányi eredményeiről és iskolai hiányzásairól írtak, és ügyvédje szerint
valószínűleg a még folyamatban lévő sajtópereket is bukhatják az ugyanezt
leközlő kormányközeli lapok.

Forróság a metróban: "ez a konstrukció hibás"

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/metro-nyar-legkondiorosz.686397.html
A budapesti 3-as metró szerelvényeinek klimatizálása műszaki és anyagi
akadályokba ütközik, de az biztos, hogy legalább a szellőzésükkel kezdeni
kellene valamit – mondta az InfoRádiónak Bíró Endre, a Metróért Egyesület
elnöke. - Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje
csaknem 35 Celsius-fokot mért egy járművön.
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Halálunk után még 30 évig tárolnák az egészségbiztosítási adatainkat

https://mfor.hu/cikkek/makro/halalunk-utan-meg-30-evig-tarolnak-azegeszsegbiztositasiadatainkat.html?fbclid=IwAR3RF2Av2N0NIGiPMGPIHcj01TAaX8SJZHN2PKJ7uI6
FpIFmh3QOza6vwNw
A kincstárat jelölik ki a TAJ szám kezelésére egy törvényjavaslatban.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

