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SZAKSZERVEZET
Hiába nő a gazdaság, a bérek alig emelkednek

http://www.atv.hu/videok/video-20190625-hiaba-no-a-gazdasag-a-berek-aligemelkednek
Az ATV Start vendége Kordás László elnök, Magyar Szakszervezeti Szövetség.
Az áruházak is módosítanák a vasárnapi nyitvatartást

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/az-aruhazak-is-modositanak-a-vasarnapinyitvatartast-7058126/
Összefogás körvonalazódik a kiskereskedelemben: a Versenyszféra és a
Kormány Állandó Konzultációs Fórumának tegnapi ülésén a munkaadói oldalt
képviselő szervezetek egyhangúlag támogatták, hogy a piac szereplőinek ideje
tárgyalniuk az áruházak vasárnapi nyitvatartásának rövidítéséről. A
Munkástanácsok Országos Szövetsége, illetve egyik tagja, a Kereskedelmi
Dolgozók Független Szakszervezete által a munkaerőhiány megoldására
felvetett kezdeményezésben a Liga Szakszervezetek, illetve a Magyar
Szakszervezeti Szövetség is teljeskörűen együttműködik a munkavállalói
oldalon.
Már a Miniszterelnökség szerint is kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány

https://hvg.hu/itthon/20190626_kormanyablak_kormanyhivatal_letszamhiany
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke a hvg.hu-nak úgy saccolt: csak a fővárosban
615, országosan pedig több mint 4000 dolgozó hiányzik a járási és megyei
kormányhivatalokból. Boros Péterné szerint a központi és területi
közigazgatásban már a 2018 nyarán elrendelt létszámstop miatt több mint 10
százalékos létszámhiány alakult ki. Ezt csak tovább tetézte az a 2500 távozó, aki
idén márciusban mondott fel, mert nem vállalata az új törvénnyel járó
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feltételeket, és a szintén további több száz dolgozó, aki azóta, az extrém
leterheltség miatt hagyta el a munkahelyét.
Nem lesz kérdés, hogy menjen vagy maradjon a gyerek

https://infostart.hu/belfold/2019/06/25/nem-lesz-kerdes-hogy-menjen-vagymaradjon-a-gyerek
Szakmai baklövésnek tartja a Pedagógusok Szakszervezete óvodapedagógiai
tagozatának elnöke azt, hogy hat éves kor után minden gyermeknek kötelező
lenne iskolába mennie.
Az Alföldvíz 1200 dolgozója maradhat munka nélkül, pénteken Orbán irodájánál
tüntetnek

https://merce.hu/2019/06/24/az-alfoldviz-1200-dolgozoja-maradhat-munkanelkul-penteken-orban-irodajanal-tuntetnek/
Fizetésképtelenné válhat Magyarország negyedik legnagyobb, több mint 1200
főt foglalkoztató vízközmű-szolgáltató társasága, az Alföldvíz Zrt. A
munkavállalókat képviselő Alföldvíz Szakszervezet többször is levélben forult
segítségért Orbán Viktorhoz, mivel a cég fokozatos leépüléséhez meglátásuk
szerint az utóbbi évek kormányzati intézkedései egyértelműen hozzájárultak,
választ azonban egyszer sem érkezett.
Itt az Alföldvíz Zrt. válasza az Alföldvíz Szakszervezet sajtóközleményére

https://koroshircentrum.hu/2019/06/25/itt-az-alfoldviz-zrt-valasza-az-alfoldvizszakszervezet-sajtokozlemenyere/
Az Alföldvíz Zrt. álláspontja szerint az Alföldvíz Szakszervezet felelőtlen
nyilatkozat tett, mellyel rendkívüli károkat okozhat a víziközmű-szolgáltatónak,
a munkavállalóknak.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Melyek a munkaközi szünet alapvető szabályai?

https://uzletem.hu/jogadokonyveles/melyek-a-munkakozi-szunet-alapvetoszabalyai
A munkavégzés rendszerint fizikailag és szellemileg megterhelő tevékenység.
Nem vagyunk gépek, ezért nem várható el a munkavállalótól, hogy 8-10 órát
pihenés és megszakítás nélkül dolgozzon le. Ezt figyelembe véve a jogi
szabályozás is kötelező szabályokat tartalmaz a munkavégzést megszakító
szünetek tekintetében. Melyek a munkaközi szünet alapvető szabályai? A
kérdésre dr. Szabó Gergely ügyvéd válaszol.
Csak azért nem vallották be a tanárok, hogy túlterheltek, mert félnek?

http://www.atv.hu/belfold/20190625-felmeres-csak-azert-nem-vallottak-be-atanarok-hogy-tulterheltek-mertfelnek/hirkereso?fbclid=IwAR2xtzvUpOavkyDkF7HnLUnV1aAvhOVpUUmrXx9G
DDyZQVL116QqivJ6DUg
A középiskolások kompetenciaméréséről, a tanárokat is érintő OECD-mérésről
és az oktatás helyzetéről is beszélt Nahalka István az ATV Startban.
Háromszázezer diák vállal munkát évente az országban

https://szakszervezetek.hu/hirek/18874-diakesz-haromszazezer-diak-vallalmunkat-evente-az-orszagban
A minimálbér alapján bruttó 857 forint, a garantált bérminimum esetében
bruttó 1121 forint az órabér

4

Sokezer magyar dolgozót köteleznek hatnapos munkahetekre, a munkaszüneti
napok ledolgozására

https://merce.hu/2019/06/26/sokezer-magyar-dolgozot-koteleznek-hatnaposmunkahetekre-a-munkaszuneti-napok-ledolgozasara/
2018-ban közel 20 ezer dolgozót érintettek a munkaidővel, pihenőidővel és
rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos jogsértések Magyarországon, derült ki a
munkaügyi hatóság 2018-as ellenőrzéséből, aminek eredményeit a Népszava
összegezte. A munkaadók trükköztek a munkaidő-beosztással, a túlórák
kifizetésével és a munkaszüneti napokon történő munkavégzés szabályainak
alkalmazásával. A legtöbb szabálytalanság a gépiparban, a feldolgozóiparban és
a kereskedelemben történt.
Felmondáskor kifizetik-e a szabadságomat közigazgatásban?

https://www.hrportal.hu/hr/felmondaskor-kifizetik-e-a-szabadsagomatkozigazgatasban-20190625.html
Jelenleg közalkalmazottként dolgozom középiskolában, de július 1-gyel
multihoz szegődöm. A 21 25 napos szabadság első félévre eső részéből 20 nap
még bent van, mivel összesen 3 napot lehetett kivennünk eddig. A munkaügyis
szerint kizárt, hogy ezt kifizetik majd, kivenni pedig nemigen tudom, szakmai
vizsgák, érettségiztetek stb. Arra gondoltam, hogy július végével szüntetném
csak meg a jogviszonyom, így kapnék még egy fizetést. Lehet-e egy hónapig
terjedő időszakra két főállásom? Kötelesek-e kifizetni a szabadságot, ha nem
volt módom kivenni? Az igazgató úr tudja már, hogy elmegyek, de még nem
nyújtottam be a felmondásomat írásban.
A robotok nem veszik el az emberek munkáját. Illetve dehogynem

https://index.hu/techtud/2019/06/26/a_robotok_nem_veszik_el_az_emberek
_munkajat._illetve_dehogynem/
A következő évtized végéig 20 millió állás is megszűnhet (az emberek számára)
a robotok térnyerése miatt.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Orbánék megint nem engedik nyilvánosságra hozni az Európa Tanács korrupciós
jelentését

https://nepszava.hu/3040816_orbanek-megint-nem-engedik-nyilvanossagrahozni-az-europa-tanacs-korrupcios-jelenteset
A magyar kormány nem adott magyarázatot a dokumentum visszatartására.
Forradalom jöhet a hazai közlekedésben, 50 ezer kamion tűnhet el az utakról

https://www.origo.hu/auto/20190625-50-ezer-kamiont-tuntetnenek-el-amagyar-utakrol-csak-ennyi-kell-hozza.html?utm_source=hirkereso
A vasúti, vízi és a közúti fuvarozás hatékonyabb együttműködésével évi mintegy
50 ezer kamionnal lehetne kevesebb a magyarországi közutakon.
Nyolcmilliárdra nőtt a városligeti mélygarázs építési költsége

https://www.napi.hu/ingatlan/varosliget-budapest-melygarazswhb.686700.html
A West Hungária Bau Kft. végezheti el a városligeti mélygarázs kiegészítő
munkáit is, nettó 2 milliárd 198 millió forintért. A mélygarázs építését tavaly 6
milliárdos ajánlattal nyerte el a WHB.
Hulladéklerakó-nagyhatalom lettünk: Magyarországra hozzák a horvát
szennyvíziszap jelentős részét

https://nepszava.hu/3040904_hulladeklerako-nagyhatalom-lettunkmagyarorszagra-hozzak-a-horvat-szennyviziszap-jelentos-reszet

Mesés összegeket keresnek a magyar magánvállalkozások a szennyvíztisztítás
során keletkező bűzös masszán.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Kemény bírálatot kapott Magyarország az amerikai külügytől

https://nepszava.hu/3040867_kemeny-biralatot-kapott-magyarorszag-azamerikai-kulugytol
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma által kiadott 2018-as Nemzetközi
Vallásszabadság Jelentés alapján Alcee L. Hastings, floridai demokrata
képviselő, a US Helsinki Bizottságának (CSCE) elnöke a következő
nyilatkozatot tette közzé:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Ne kizsákmányolt nőkre sózzuk az idősek ápolását

https://abcug.hu/ne-kizsakmanyolt-nokre-sozzuk-az-idosekapolasat/?fbclid=IwAR1XmNzs5KJHjjDyemzdRp39xrAaabyxCKIHcyzfHy0PqigsaOGK0_jbOo
Önkénteskedett hospice-ban, hogy jobban megértse a halált, majd egy máltai
luxus idősotthonban sajátította el a szakma alapjait Milánovics Kinga, aki
vidékfejlesztőből lett idősápoló. Négy éve dolgozik Angliában, a brit rendszer
nagy előnyének tartja, hogy a jogi szabályozottság és az emberbarát vállalkozói
környezet miatt még külföldiként sem nem éri meg feketén dolgozni: őt is
legálisan, ügynökségeken keresztül alkalmazzák a családok.
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Mikortól jár az árvaellátás egyetemi felvétel esetén?

https://ado.hu/tb-nyugdij/mikortol-jar-az-arvaellatas-egyetemi-felveteleseten/
A leendő egyetemisták közül néhányan a szülő elvesztése miatt árvaellátásban
részesültek középiskolai tanulmányaik alatt. A tanulmányok folytatása hogyan
befolyásolja ellátásukat?
Döntött a kormány: két szombati munkanap lesz 2020-ban

https://hvg.hu/gazdasag/20190626_Dontott_a_kormany_ket_szombati_munk
anap_lesz_2020ban?s=hk
Augusztusban és decemberben lesz jövőre egy-egy szombati munkanap.
Komoly változásokat mérnek az arab világ muzulmán országaiban

https://nepszava.hu/3040748_komoly-valtozasokat-mernek-az-arab-vilagmuzulman-orszagaiban
Az arab világban is mind többen nevezik magukat „nem vallásosnak”, s a
társadalom igen megosztott – derül ki egy felmérésből, amely a helyi
társadalmak különbözőségére világít rá.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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