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SZAKSZERVEZET
Megállapodott a MÁV a szakszervezetekkel, mennyivel nőjön a vasutasok bére

https://hvg.hu/kkv/20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_
mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere?s=hk
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Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.
Bíróságon támadja a kormány a PDSZ-t a március 14-i sztrájk miatt

https://nepszava.hu/3030193_birosagon-tamadja-a-kormany-a-pdsz-t-amarcius-14-i-sztrajk-miatt
A szakszervezet szerint nemcsak illegitim, de teljesen érthetetlen is a kormány
lépése.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------MUNKAVILÁGA
Törvénytelen a Suzuki-bérmegállapodás? - Megszólalt a cég

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/suzuki-munka-torvenykonyve-berbermegallapodas-szakszervezetautoipar.681084.html?fbclid=IwAR1vlIkibXTrayKFvcyQybewp9Foteh8xav_Z_a8
CVEn4HpMIc1FpPnfp50
A magyar Suzuki bejelentette, hogy megállapodott a bérekről, ám ezt ilyen
formában a Munka törvénykönyve (Mt.) nem engedi, hiszen üzemi tanáccsal
bérrel kapcsolatban nem lehet megállapodni - figyelmeztette lapunkat Neupor
Zsolt munkajogász. A vállalat szerint azonban ez az eljárás évtizedek óta
eredményesen és hatékonyan működik náluk.
Munkavállalói jogok

https://www.facebook.com/events/412690269304774/
2019-ben 100 éves a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO). A centenáriumhoz
kapcsolódóan az európai szakszervezetek is számot vetnek a munkavállalói,
szakszervezeti jogok helyzetével, mind az európai, mind a magyarországi
színtéren. Erre az eszmecserére hívjuk, hogy csatlakozzon vitafórumunkhoz.
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Ennyit lehet most keresni a vendéglátásban

https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ber-fizetes-keresetvendeglatas.681102.html?fbclid=IwAR01t4jYeKXQrRsnSJfMTDd4IKnrQcDKHTvf
Wi7SsO5X1a9w4boDJS5fS1c
A nők a vendéglátásban is sokkal kevesebbet keresnek, mint férfi kollégáik. Egy
friss felmérés szerint a vendéglátásban dolgozók felének havi nettó jövedelme
meghaladja a 300 ezer forintot.
Legyünk érzékenyebbek

https://www.klubradio.hu/adasok/legyunk-erzekenyebbek-106909
Munkahelyi tréningeket szervez a KézenFogva Alapítvány, hogy segítse a
megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedését. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az integrált foglalkoztatás nem csak a sérült embernek jó,
hanem az egészségeseknek is, egyszerűen azért, mert jobb a légkör, jobban
megy a munka.
BKV: Nem kevesebb a dolgozó, a teljes állásúak száma csökkent

https://nepszava.hu/3030266_bkv-nem-kevesebb-a-dolgozo-a-teljes-allasuakszama-csokkent
A társaság közölte, hogy az előző évben 677 fő távozott a cégtől, miközben 590
újonnan érkező vállalt munkát.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------GAZDASÁG
Tisztára mosták pénzüket a gazdagok a magyarországi bankokban

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/adomentes-feheredes-gazdagokpenze-magyarorszag-bank.681060.html
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Idén 610 stabilitás megtakarítási számla éri el az ötéves kort, mintegy 38
milliárd forinttal. A számlát nyitók valószínűleg kivárják az öt évet, hiszen most
már adómentesen vehetik fel azt a pénzt, amely után egyébként sem akartak
adózni. Összesen több mint 2100 számlát nyitottak meg 160 milliárd forintnyi
befizetéssel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉLET
Orbán romboló és kártékony – a néppárti döntés mindent vitt az Országgyűlésben

https://nepszava.hu/3030152_orban-rombolo-es-kartekony--a-neppartidontes-mindent-vitt-az-orszaggyulesben
Felfüggesztési hazugsággal vádolták a Fideszt, meg azzal, hogy nem tudja, ki is
az ország ellensége.
Weber: Európát meg kell védeni a populistáktól és a nacionalistáktól

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/weber-csu-cdu-ep-valasztaskampany.681135.html
Elfogadta az európai parlamenti (EP-) választásra készített programját hétfőn
Berlinben a kormányzó német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor
testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége - írja az MTI.
Kis bank, hatalmas kedvezményekkel - Budapesten keresztül így tölthetné fel Putyin
kémekkel Európát

https://nepszava.hu/3030146_kis-bank-hatalmas-kedvezmenyekkelbudapesten-keresztul-igy-tolthetne-fel-putyin-kemekkel-europat
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Nem csak diplomáciai fedést, de pénzmozgásokat is álcázhat a meglepően
csekély tőkével bíró IIB, az embereit pedig a magyar kormány segíti a schengeni
övezeten belülre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------EGYEBEK
Nagyot esett a születések száma

https://hvg.hu/gazdasag/20190326_Nagyot_esett_a_szuletesek_szama?s=hk
Sokkal többen haltak meg és kevesebben születtek idén januárban, mint 2018
első hónapjában.
Palkovics Lászlóé lett az egyik legfontosabb gazdasági vegyesbizottság

https://index.hu/belfold/2019/03/25/palkovics_laszlo_kinevezes_magyarbaden-wurttembergi_vegyes_bizottsag/
Palkovics László innovációs és technológiai minisztert nevezték ki a Magyar–
Baden-Württembergi Vegyes Bizottság élére, az erről szóló
kormányhatározatot a Népszava szúrta ki. A lap szerint ez az egyik legfontosabb
vegyesbizottság: majdnem harminc éves múlttal rendelkezik, és a német
tartomány és Magyarország kapcsolatainak egyik legfontosabb egyeztető
szerve.
Elriaszt az elsősegélynyújtástól a természetismeret tankönyv

https://nepszava.hu/3030213_elriaszt-az-elsosegelynyujtastol-atermeszetismeret-tankonyv
A szexualitást pedig a viktoriánus kor prűdségével kezeli a kiskamaszoknak
szánt kötet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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