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SZAKSZERVEZET
Szakszervezeti csiki-csuki a Suzukinál

https://nepszava.hu/3040579_szakszervezeti-csiki-csuki-a-suzukinal
A szakszervezet létezését a Suzukinál a bírósággal lesznek kénytelenek
kimondatni, jelenleg ugyanis zsákutcába futottak az egyeztetések - mondta
László Zoltán, a Vasas alelnöke.
Beleragadtunk a kiszolgáltatottságba

https://merce.hu/2019/06/21/beleragadtunk-akiszolgaltatottsagba/?fbclid=IwAR2cIjIB48juwjImlo1KpdJqlV8i_ZyfluMKX2NTwseo43cFAZPqXlBpVE
Magyarország jobban teljesít, mindeközben a hasonló történelmi fejlődés
ellenére szomszédaink lettek a bezzegországok, a hazai minimálbérből pedig
gyakorlatilag nem lehet megélni. Hogy jutottunk idáig, és lehetett-e volna
mindez másként? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a
Friedrich Ebert Stiftung szervezésében tartott konferencia vendégei szerdán. A
magyar dolgozókat érintő bérproblémát különböző perspektívákból világították
meg a konferencia résztvevői: a bérfelzárkózás kérdését „felülnézetből”
vizsgáló kutatók és az érdekegyeztető tárgyalóasztalnál „élesben” szkanderező
szakszervezeti vezetők is képviseltették magukat.

Komjáthi Imre: A Suzukinak is jobb lenne, ha lenne szakszervezete

https://hirklikk.hu/kozelet/komjathi-imre-a-suzukinak-is-jobb-lenne-ha-lenneszakszervezete/351724/
Nagy bátorság kellett a Suzuki dolgozói részéről már ahhoz is, hogy egy vizes
törölközőt vigyenek a napon aszalódó, a gyárkapuhoz kikötött Komjáthi
Imrének. Az MSZP alelnöke azt látta: a biztonsági őrök mindenkit eltereltek a
közeléből, még kisbuszokat is állítottak a gyárból távozó vagy bemenő
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munkások és őközé, hogy a munkások ne lássák, hogy ő ott van. A biztonsági
őrök elállták azoknak az útját is, akik vizet vittek volna neki, és folyamatosan
vették kamerákkal, ki mint segítene neki. Azért sokan odakiáltották neki
köszönetüket – mondta el Komjáthi az ATV Egyenes beszéd című műsorában
csütörtökön.
Hivatalosan kevesebb a gond a szabadságkiadással, a munkaadók mégis egyre
többet vesznek el dolgozóik pihenőidejéből

https://nepszava.hu/3040578_hivatalosan-kevesebb-a-gond-aszabadsagkiadassal-a-munkaadok-megis-egyre-tobbet-vesznek-el-dolgozoikpihenoidejebol
A szakszervezet is tapasztalja, hogy munkaszüneti napokra nagy számban
rendelik be a dolgozókat. - Volt, akinek év elején 83 szabadnapja volt, de persze
csak a kockás füzetben, hiszen ennyit nem is lehet átvinni a következő évekre –
mondta érdeklődésünkre László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség
alelnöke, aki egyáltalán nem tapasztalja a helyzet olyan mértékű javulását, mint
a munkaügyi ellenőrök.
Óvodaszigor: szürreális kormánytervek beláthatatlan következményekkel

https://nepszava.hu/3040598_ovodaszigor-szurrealis-kormanytervekbelathatatlan-kovetkezmenyekkel
A szakszolgálatokban ma sincsenek elegen, a kollégák túlterheltek, félő, hogy
több olyan gyerek is bekerül majd az iskolába, akik arra még nem lennének
alkalmasak - mondta lapunknak a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke.
Becsődöltek a tárgyalások az átalakuló Corvinus és a szakszervezet között

https://24.hu/belfold/2019/06/21/corvinus-szakszervezet-ber-szabadnapjutalom/
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A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) felfüggesztette a kollektív
szerződésről szóló tárgyalásokat a Budapesti Corvinus Egyetemmel (BCE) –
olvasható abban a levélben, amelyet a szakszervezet juttatott el a dolgozóknak
június 4-én, alig egy hónappal azelőtt, hogy meg kellene kötni az új tanévre
szóló dolgozói szerződéseket.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
„Most már szinte lasszóval sem lehet óvodapedagógust fogni" - több százan
hiányoznak a rendszerből

http://eduline.hu/kozoktatas/20190619_ovodapedagogus_hiany#utm_source=
hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2019-06-24
„Most már szinte lasszóval sem lehet óvodapedagógust fogni” – mondta az
Eduline-nak Verba Attiláné, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
óvodapedagógiai tagozatának elnöke. Az egész pedagóguspályát érinti az
elöregedés, becslések szerint öt éven belül az óvodapedagógusok egyharmada
nyugdíjba megy vagy elhagyja a pályát, és nincs utánpótlás.
Harcolnának a szinkronszínészek: epizódonként pár ezer forintot kapnak, a
tízszerese lenne reális

http://www.atv.hu/belfold/20190624-harcolnanak-a-szinkronszineszekepizodonkent-par-ezer-forintot-kapnak-a-tizszerese-lenne-realis
Ezt állítja legalábbis Rajkai Zoltán. A mozgalomnak Nagy Ervin is az élére állt, aki
szeretné, ha létrejönne egy szakszervezet is.
Bőségesen van kereslet a piacon az új dolgozókra

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/bosegesen-van-kereslet-a-piacon-az-ujdolgozokra-7046168/
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Májusban a munkaadók összesen 26,3 ezer üres álláshelyet jelentettek be. A
legtöbb új munkaerőigény a főváros, Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár Bereg megye területére összpontosult, de jelentős volt a bejelentések
száma Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Csongrád és Békés
megyében is. Az esztendő ötödik hónapjában összességében 102,1 ezer
álláslehetőség állt rendelkezésre, amelyből a zárónapon 73,4 ezer maradt
betöltetlen – derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adataiból.
A túlórázás növeli az agyvérzés kockázatát

http://www.atv.hu/kulfold/20190621-a-tulorazas-noveli-az-agyverzeskockazatat/hirkereso
Napi több mint tíz óra munka évente legalább ötven napon át növeli az
agyvérzés kockázatát francia tudósok új tanulmánya szerint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Ezen a mozgékony grafikonon lehet követni, ahogy Szlovákia és Lengyelország is
gazdagabbá vált Magyarországnál

https://444.hu/2019/06/22/ezen-a-mozgekony-grafikonon-lehet-kovetniahogy-szlovakia-es-lengyelorszag-is-gazdagabba-valtmagyarorszagnal?fbclid=IwAR16BnjVCuCnB9zSsWIjUkprLrcyDi28TBD1gh0FOY213_-KEl4CgmZrgI
A brüsszeli Bruegel Intézet nevű független kutatóközpont szombat délután
osztotta meg a Twitteren ezt az animációt, amin 1993-tól lehet követni az
európai országok egy főre jutó GNI-jét:

Kásler duplázná a Magyarságkutató Intézet forrásait, ahol havi 650 ezerért írnák
újra a magyar őstörténetet

https://nepszava.hu/3040619_kasler-duplazna-a-magyarsagkutato-intezetforrasait-ahol-havi-650-ezerert-irnak-ujra-a-magyar-ostortenetet
Milliárdokból új múzeumokat is nyitna az intézmény, ami totális médiahadjárattal "egészségesre" formálná a fiatalok emlékezetét és nemzeti
identitását.
Kiderült egy új részlet a babaváró kölcsönről – sokan fognak csalódni

https://hvg.hu/gazdasag/20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas#utm
_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso&utm_cont
ent=default
A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg
is küldte a bankoknak az új irányelvet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
„Szégyen és elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállam EU-ellenes kampányokat
tart”

https://24.hu/kulfold/2019/06/24/michael-roth-nemetorszag-orban-viktor/
Az államtitkár szerint „cinikus feltételezés”, hogy azért nem keményebb a
német kormány Orbán Viktorral, mert ezt diktálja a gazdasági érdekük. Roth azt
is állította, hogy „a német kormány biztosan nem kérte, hogy változzanak meg
a magyar munkatörvények”. Azaz szerinte Szijjártó Péter nem mondott igazat,
amikor azt nyilatkozta, hogy német vállalatok igényelték a rabszolgatörvény
bevezetését.
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Több százezres tömeg követelte Babis lemondását (fotók)

https://nepszava.hu/3040600_tobb-szazezres-tomeg-kovetelte-babislemondasat-fotok
Harminc év óta a legnagyobb tüntetést tartották Prágában. Vasárnap a
szervezők közlése szerint negyedmillióan követelték a cseh miniszterelnök
távozását.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
„Nem ég az arca, Elnök úr?” Levélben kérték számon Ádert a Fidesz
klímamerénylete miatt

https://nepszava.hu/3040549_nem-eg-az-arca-elnok-ur-levelben-kertekszamon-adert-a-fidesz-klimamerenylete-miatt
Áder János csak hallgatott, miközben párttársai széttrollkodták az unió közös
klímavédelmi terveit - emlékeztetett a szocialisták EP-képviselője.
Orbán megint kiverte a biztosítékot

https://hirklikk.hu/kozelet/orban-megint-kiverte-abiztositekot/351754?fbclid=IwAR1jqtaLYdsSn5_SlhNuJ8rCgv0_MUvYHmChDyzXWahPjNK8PqXpQwaOKQ
A Die Presse arra figyelmeztet: Magyarország, Lengyelország, Csehország és
Észtország számára bumerángként üthet vissza, hogy megtorpedózták a 2050-ig
megfogalmazott közös klímacélt.
Gyes és táppénz egyszerre: így lehetséges

https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Gyes_es_tappenz_egyszerre_igy_leh
etseges_HTU9Y3#rss
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Gyesen lévő munkavállaló ismét várandós (két hónapos); elmehet-e azonnal
táppénzre, és kaphatja-e azt a gyes mellett? – kérdezte olvasónk. Czeglédi
Bernadett munkajogi és társadalombiztosítási szakértő válaszolt.
Megrémült a Mol-toronytól, a Liget-beruházást pedig leállíttatná az ENSZ
szervezete

https://nepszava.hu/3040531_megremult-a-mol-toronytol-a-liget-beruhazastpedig-leallittatna-az-ensz-szervezete
A kormány városfejlesztési tervei konkrét veszélyt jelenthetnek a világörökségi
helyszínekre – állapította meg az UNESCO.
Hun-magyar múzeummá alakítanák a Vajdahunyadvár egy részét

http://www.varosliget.info/index.php/85-cimlap/840-hun-magyar-muzeummaalakitanak-a-vajdahunyadvr-egyreszet?fbclid=IwAR05RWnRDXtECHEYObi3evARaF5vQnY15zZdQCylEfrfjC4lg1OK
t_xhDVs
Az áltudományos nézetek nagy kedvelője, Kásler Miklós EMMI miniszter által
gründolt Magyarságkutató Intézet vetett szemet a városligeti épület egy
részére, derül ki a HVG birtokába került kormányelőterjesztésből.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

