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SZAKSZERVEZETEK
Mitől olyan jó üzlet a munkaerőkölcsönzés? – kitálalt a szakszervezet
Miért éri meg kölcsönzött dolgozókat foglalkoztatni? – erről kérdezett a 24.hu gyárakat és
munkaerő-kölcsönzőket. A válaszok alapján úgy tűnik, ez olyan üzlet, amivel mindenki csak
nyerhet. Hangsúlyozták, hogy a kölcsönzött dolgozók nincsenek rosszabb helyzetben, mint a
saját alkalmazottak. Arról, hogy ez nem feltétlenül van így, a Vasas Szakszervezeti Szövetség
alelnöke tálalt ki.
2020-ban legalább 15%-os bérfejlesztés szükséges a Volánnál
A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) 15 %-ban fogalmazza meg 2020-ra
szóló bérigényét, ezért elfogadhatatlannak tartja a költségvetési törvényben meghatározott 8,5
%-os átlagkereset-fejlesztési szándékot.

MUNKA VILÁGA
Ösztönöznék a rugalmas foglalkoztatást a boltokban

A döntéshozók elé viszi javaslatait a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, amely a
kiskereskedelemben is egyre nagyobb problémát jelentő munkaerőhiányra dolgozott ki
elképzeléseket a rugalmas foglalkoztatás keretein belül. A kizárólag magyar cégekből álló
szakmai szervezet a kismamákat, a diákokat és a teljes munkaidő mellett részmunkaidőt
vállalókat terelné a boltok üres állásai felé úgy, hogy csökkenne a munkáltatók bérterhe,
miközben változatlan bruttó órabérrel számolva nőne az érintettek nettó jövedelme.
Sorra rúgják ki a dolgozókat a Nemzeti Táncszínházból
Egymás után hívták be a Nemzeti Táncszínház munkatársait, és közölték velük, hogy
elbocsátják őket az intézménytől. Az időzítés különösen figyelemreméltó, hiszen a 24.hu
reggel megjelent cikkében arról írt, hogy kivéreztetik a táncszínházat. Nem sokkal azután,
hogy a hír napvilágot látott, megkezdődtek a kirúgások.
Levélben cáfolják a Semmelweis Egyetem dolgozói az intézmény hivatalos válaszát
Bár a Semmelweis szerint valótlan az újságírói értesülés, és rendelkeznek a klinikák
klímákkal, a dolgozók szerint ez nem igaz - többek között erről is írnak abban a névtelen
levélben, amit a Magyar Hang szerkesztőségéhez juttattak el a dolgozók.
Nem leszel a munka hőse, ha kihagyod a szabadságot
Nemcsak a munkából van szükségünk szabadságra, hanem a rossz hírektől, kétségbeeséstől,
politikától, tragédiáktól is el kell vonulnunk ahhoz, hogy egészséges maradjon a lelkünk. Dr.
Suzanne Degges-Whitepszichológus professzor szerint, amikor telítődünk a kötelességekkel
és a rossz hírekkel, akkor a hozzánk legközelebb állók felé csökken az empátiánk, és nem
marad érzelmi energiánk arra, hogy magunkkal vagy másokkal törődjünk.

GAZDASÁG
Orbán Viktor az Audi igazgatótanácsának elnökével tárgyalt
Az Audi Hungaria eredményeiről és terveiről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Bram
Schot, az Audi AG igazgatótanácsának elnöke csütörtökön Budapesten, a Karmelita
kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke
csütörtökön.
Eltűntek a vásárlók a boltokból? Meglepően rossz lett a kiskereskedelmi forgalom
Az előző hónapokhoz képest jóval szerényebben nőtt a hazai kiskereskedelmi üzletek
forgalma májusban. A második negyedévben a fogyasztás növekedése után gyengébb lesz,
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így a GDP-bővülés üteme is jelentős lassulást szenvedhet el. Könnyen lehet, hogy már az új
lakossági állampapír megtakarításra gyakorolt pozitív (és a fogyasztásra gyakorolt negatív)
hatását látjuk. Ennek megítéléséhez azonban további adatok szükségesek.

KÖZÉLET
Varga Judit: Az Európai Ügyészséghez nem csatlakozunk
A nők elleni erőszakról szóló isztambuli egyezményt sem írjuk alá – mondta parlamenti
meghallgatásán Varga Judit igazságügyminiszter-jelölt, aki politikai hisztinek nevezte az
egészet: szerinte a nők helyzete a legjobb állapotban van Magyarországon, nem kell
választaniuk a család és munka között, a kormány pedig fellép a családon belüli erőszak ellen
is. Ugyancsak politikai hisztit emlegetett a CEU kapcsán: szerinte az egyetem oda megy,
ahova szeretne, és az intézmény csinált ebből politikát.
Brüsszel összegzett: 50 eljárás folyik a kormány ellen, mert nem tartotta be az uniós jogot
Középmezőnyben szerepel hazánk a tagállamok között az uniós jog betartásának területén, de
tavaly így is 50 kötelezettségszegési eljárás folyt ellenünk, ráadásul fajsúlyos ügyekben –
áll az Európai Bizottság éves jelentésében.
Rétvári Bence mindenkit megnyugtatott, hogy nem vészes a tanárhiány az országban
Oktatási szakértők és oktatáspolitikusok évek óta figyelmeztetnek, hogy néhány év múlva
összeroppanhat a magyar iskolarendszer. Nem véletlenül, hiszen a Nemzeti Pedagógus Kar
számításai szerint a következő évben 15 ezren, az ezt követő öt-öt évben pedig 30-30 ezren
mehetnek nyugdíjba, vagyis 15 év alatt a tanárok több mint 40 százaléka elhagyhatja a pályát.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára cáfol:
szerinte a következő években is biztosan kevesebb lesz a nyugdíjba vonulók száma, mint a
pályakezdőké.
Kétmilliárddal tolja meg a kormány Németh Szilárd birkózóalapítványát
A csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányhatározat, ami elrendeli, hogy a
költségvetés újabb 2 milliárd forinttal támogassa a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia
Alapítvány 2019-es tevékenységét és fejlesztési céljait. Az alapítványt még Németh Szilárd
honvédelmi államtitkár/rezsibiztos/gasztroguru alapította, és a saját csepeli címére jegyezte be
2017-ben. Az alapítvány egyébként már akkor is kapott kétmilliárd forintot a
költségvetésből birkozócsarnok építésére.
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EGYEBEK
Kétezren igényelték a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását
Már több mint kétezren nyújtottak be kérelmet csütörtök délig a nagycsaládosok autóvásárlási
támogatásával kapcsolatban – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára az MTI-vel, telefonon ismertetve a legfrissebb adatokat.
A klímaváltozás miatt már Magyarországon sem könnyű eladni a déli tájolású lakásokat
Egyre nagyobb a jelentősége az ingatlanok tájolásának az árakban: míg korábban
egyértelműen hódított a déli tájolás, mára a vásárlók egy része, félve a mind nagyobb nyári
hőségtől, alaposabban átgondolja a csak délre tájolt szobákkal rendelkező lakások
megvásárlását - mondta a Magyar Hírlapnak Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető
elemzője.
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